
1 

 

 

Ruotsalaisessa Hallandin lääninhallitukselle lähetetyssä valituksessa 

koskien tuulivoiman rakentamista merelle on laajasti käsitelty tuulivoiman 

haittoja. 

Alla koko tekstin käännös suomeksi.  

 

------------ 
 
Hallandin lääninhallitus 
Toimitetaan edelleen Vänersborgin käräjäoikeuden ympäristötuomioistuimeen. 
Asia: 500-1229-2022. 
 
Valitus Hallandin lääninhallituksen päätöksestä valmistella Ruotsin talousvyöhykelain mukainen 
lupahakemus OX2-hankkeelle, Galatea-Galene, ja yhtiön ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen hyväksymisestä. Tapaus: 500-1229-2022. 
 
God Livsmiljö Hylte -yhdistys ja valtakunnallinen järjestö Motvind Sverige valittavat Hallandin 
lääninhallituksen päätöksestä, joka koskee hallituksen toimeksiantoa valmistella Ruotsin 
talousvyöhykelain mukainen lupahakemus hankkeelle OX2, Galatea-Galene, ja yhtiön 
ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksymistä. 
 
Mainitsemme useita oikeudellisia ja tieteellisiä esteitä lääninhallituksen päätökselle, muun muassa seuraavat: 

• UNECE kritisoi Euroopan komissiota Århusin yleissopimuksen 7 artiklan täytäntöönpanosta 
tiedottamisen ja yleisön osallistumisen osalta. 

• Euroopan komission toimintasuunnitelma Århusin yleissopimuksen 7 artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Kansallinen strategiasuunnitelma on toimitettava komissiolle 23.6.30. Euroopan komissio puuttuu 
prosessiin, seuraa sitä suoraan ja arvioi sen jälkeen, täyttääkö suunnitelma asetetut kriteerit vai onko sitä 
tarkistettava. 
• Ruotsilla ei ole asianmukaisesti laadittuja kansallisia strategisia suunnitelmia uusiutuvia 
energialähteitä varten, mikä tarkoittaa, että ympäristölupia ei voida myöntää, koska niillä ei ole EU:n ja 
YK:n lainsäädännön mukaisia edellytyksiä tulla voimaan. 

• OSPAR-yleissopimuksen sääntelykehyksen ja toimintasuunnitelmien valmistelun puute. 
• bristande beredning av HELCOM-kommissionens regelverk (Helsingfors konventionen) och the 
Baltic Sea Action Plan. 
• Hallandin, Kullabergin ja Hallandsåsenin rannikkoaluetta ja niihin rajoittuvia rannikkoalueita 
koskevan ympäristösäännöstön mukaisen erityissuojelun tahallinen laiminlyönti, jossa todetaan selvästi, 
että "matkailun ja ulkoilun, erityisesti ulkoilun ja virkistyskäytön edut on otettava huomioon erityisesti 
arvioitaessa, ovatko kehittämisyritykset tai muut ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet sallittuja (MB 
4:2§)". Kuulemisesta annettujen tietojen rikkominen. 
• lämpötilan nousun (0,5 C), kuivuuden ja pohjavesipulan aiheuttamien riskien arvioimatta jättäminen 
alueella ja Etelä-Ruotsissa, mikä voi aiheuttaa vakavia yhteiskuntahaittoja. Vesipula on jo olemassa. 
Pohjanmerellä, Tanskassa ja Kattegatissa esiintyvät esteet vähentävät sademäärää. 
• tarve harkita uudelleen Tanskan kanssa käytäviä ESBO-neuvotteluja vakavista rajat ylittävistä 
ilmastovaikutuksista. 
• seismisen toiminnan riskin arvioinnin laiminlyönti alueen läpi kulkevalla Tornquistin seismisellä 
vyöhykkeellä. Kuulemista koskevien tietojen huomiotta jättäminen. 

• edellisen hallituksen yleinen epäonnistuminen ilmastolain 2§:n täytäntöönpanossa.  
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• WHO:n vuoden 2018 Euroopan ympäristömelua koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen 
uuden melusääntelyn suosituksen osalta. Melun raja-arvot ylittyvät Varbergin, Falkenbergin ja 
Halmstadin keskuskaupungeissa sekä ympäröivällä maaseudulla. Korkeat infraääni- ja matalataajuisen 
melun tasot aiheuttavat terveysriskejä ja seurauksia terveydenhuoltojärjestelmille. 
• vedenalaisen melun puutteellinen raportointi. Itämeren rannat altistuvat jo nyt voimakkaalle melulle 
kahdesta suunnasta sen jälkeen, kun Ruotsin aluevesille sijoitettiin uusi väylä raskaalle laivaliikenteelle 
(2018). Tätä ei ole otettu huomioon meluselvityksessä, ja lääninhallituksen ympäristöyksikkö toteaa, että 
yhtiössä ei noudateta meluehtoja. 

• olemassaolon kannalta merkittävien äärimmäisten ympäristöuhkien arvioimatta jättäminen: 
➢ Bisfenolisten nanohiukkasten ja affinoituneiden toksiinien (metyylielohopea, PFAS, raskasmetallit) 

leviäminen 
➢ valosaasteen leviäminen, joka häiritsee ekosysteemien vuorokausi- ja vuosirytmiä. 
➢ päätöksenteon tukena oleva tuki sedimentin, kalojen lisääntymisen, ekosysteemien, biologisen 

monimuotoisuuden, maiseman ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on riittämätöntä. 

• ennakoimalla Euroopan komission Fit for 55 -direktiiviä "Biologisen monimuotoisuuden palauttaminen 
vuoteen 2030", jossa yhdessä YK:n tarkistetun biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
(30 %) ja IPCC:n suosituksen (30-50 %) kanssa vaaditaan, että yli 30 prosenttia maapallon maa-alasta 
on välittömästi osoitettava maailmanlaajuisten ekosysteemien suojeluun. Tämä tarkoittaa sitä, että näillä 
alueilla olisi oltava myös usean kilometrin pituinen suojavyöhyke tuulivoimaloita vastaan, jotta 
vältettäisiin tuhoisat vaikutukset kaukana suojelualueilla. 

• ennakoi Euroopan komission suositusta varmistaa pohjavesialueiden ja niiden valuma-alueiden suojelu 
teolliselta toiminnalta. 
ennakoi selkeitä kansallisia vaatimuksia luonnonsuojelualueiden lisäämiseksi SOU 2021:51 mukaisesti. 
Lajien suojelua koskeva tutkimus ja SOU 2020:73 Metsätutkimus. 

• omaisuus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset sekä riittämättömät toimenpiteet vahingonkorvausten 
laskemiseksi: 

➢ Ruotsin perustuslain 2 luvun 15 §, omaisuuden suoja, ja 11 luvun 14 §, lainvalvonta. 
➢ Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäinen lisäpöytäkirja - Omaisuuden suoja 1, 6 ja 13 artikla. 
➢ EU:n perusoikeuskirjan 17 ja 47 artikla. 
➢ EU:n YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohta 
➢ Euroopan ihmisoikeussopimus, 8 artikla.  

Se merkitsee lisääntynyttä arvostusta seuraavia asioita kohtaan: 
• Ilmastolaki 2§:4 momentti; "perustuu tieteelliseen perustaan ja asiaankuuluviin teknisiin, sosiaalisiin, 

taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin näkökohtiin.". 
• Ympäristölainsäädännön 2 luvun 3, 4, 9 ja 10 §:t. Varovaisuusperiaatteet, parhaat käytännöt ja 

loppuarviointi. 
• Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen perusperiaatteet. 2, 3 ja 6 artikla. Tarvittavat 

lapsivaikutusten arvioinnit. 
• Agenda 2030 ja sen 16 ympäristötavoitetta. 

On myös syytä odottaa eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen käynnistämiä prosesseja, joilla testataan, 
miten Euroopan komissio käsittelee omia direktiivejään, jotka koskevat kohtalokasta päätöstä 
merituulivoimateollisuuden 25-kertaistamisesta näillä merialueilla. Joka päätyy lopulta Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimeen. 
Se ei myöskään sisällä riskianalyysiä maisemaan, kansanterveyteen, lapsuuden ympäristöön, 
hyvinvointijärjestelmiin, yksityisen omaisuuden tuhoutumiseen (tunkeutuminen ja omistusoikeuksien 
menettäminen), metsätalouden ja maatalouden, kalastuksen, vesivoiman ja matkailun tärkeimpiin 
elinkeinoihin sekä geopoliittisiin näkökohtiin kohdistuvista tuhoisista vaikutuksista. Edellä esitetyt 
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perustelut on toimitettu myös Hallandin lääninhallitukselle, joka on pyytänyt Natura 2000 -luvan 
epäämistä hankkeelle OX2, Galatea-Galene, asia: 521-8121-2021. 
Toimitetaan hallitukselle. Tämä koskee myös Vattenfall AB:n Kattegat South -hankkeen hylkäämistä 
koskevaa hakemusta. 

Yhdistys nimeltä Föreningen God Livsmiljö Hylte ja valtakunnallinen järjestö Motvind Sverige valittavat 
Hallandin lääninhallituksen Natura 2000 -luvan valmistelusta, joka koskee Ruotsin talousvyöhykelain 
mukaista lupahakemusta OX2-hankkeelle Galatea-Galene ja yhtiön ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen hyväksymistä. 
Vaadimme, että 

• kumotaan lääninhallituksen päätös hyväksyä kanteeseen liitetty ympäristövaikutusten arviointiselostus 
• lääninhallituksen ehdotus SEZ:n mukaisen lupahakemuksen laatimisesta perutaan. 

• asia palautetaan lääninhallitukselle ja pyydetään hallitukselta lykkäystä, ohjausta ja väliintuloa 
koskien seuraavia asioita ◆ kansallisia strategiasuunnitelmia koskevan Euroopan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpano ja 
Århusin yleissopimuksen 7 artiklan täytäntöönpano.. ◆ asioiden käsittely OSPAR-tasolla ◆ HEMKOM-tasolla käsiteltävät kysymykset, joilla on EU:n merkitystä erityisesti suojeltujen lajien 
kannalta. ◆ edellisen hallituksen tahallinen ympäristölain 4:2§:n rikkominen ja alueen ainutlaatuisten arvoytimien, 
virkistyskäytön, ulkoilun ja matkailun suojelu. ◆ seuraavien asioiden arviointi: 

➢ tuhoisat ilmastovaikutukset alueelle, Etelä-Ruotsiin ja Pohjois-Eurooppaan lämpötilan nousun, 
sademäärien vähenemisen ja kuivuuden muodossa. Tämä on erittäin tärkeää EU:n kannalta, koska 
seuraukset Saksassa ovat erittäin hälyttäviä. 

➢ ekologiset vaikutukset myrkyllisten nanomuovien leviämisen kautta, luonnon biologisten aikasyklien 
häiriintyminen valosaasteen aiheuttaman valosaasteen kautta aina solutasolle asti. 

➢ infrapunan lääketieteelliset vaikutukset sydämeen, keuhkoihin, aivoihin ja verisuoniin sekä 
masennusvaikutukset iäkkäisiin ihmisiin vallitsevassa tuulensuunnassa. ◆ Euroopan ympäristömelua koskevien WHO:n vuoden 2018 suuntaviivojen noudattaminen siten, että 
dBA-arvoa ei enää käytetä tuulimelun soveltumattomana mittausarvona ja että suositellaan uutta melua 
koskevaa sääntelykehystä. ◆ Uudelleenneuvottelut Tanskan kanssa rajat ylittäviä ympäristövahinkoja koskevan ESBO-
yleissopimuksen nojalla. Tavoitteena on 

➢ pysäyttää merituulivoima Kattegatissa ja Skagerrakissa. 
➢ päättää Euroopan merten suojelualueesta 
➢ Barsebäckin ydinvoiman yhteinen jälleenrakentaminen Malmön ja Kööpenhaminan perustarpeiden 

tyydyttämiseksi sekä Tanskan äärimmäiset suunnitelmat merituulivoiman rakentamiseksi. ◆ Priorisoimalla kansainväliset sitoumuksemme biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi biologista 
monimuotoisuutta koskevien seuraavien asiakirjojen mukaisesti 

➢ EU:n komission direktiivi Fit for 55, Biologisen monimuotoisuuden palauttaminen vuoteen 2030 
mennessä. 

➢ YK:n tarkistettu biologista monimuotoisuutta koskeva maailmanlaajuinen yleissopimus (30 %), sekä 
➢ IPCC:n suositus (30-50 %) 
➢ sekä näiden suojelualueiden läheisyydessä sijaitsevien tuulivoimaloiden suojavyöhyke. 
➢ EU:n komission suositus vesistöjen ja niiden valuma-alueiden suojelun varmistamiseksi teolliselta 

toiminnalta. ◆ Luonnonsuojeluun tarkoitettujen alueiden lisäämisen priorisointi SOU 2021:51 Lajisuojelutiedustelun ja 
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SOU 2020:73 Metsätiedustelun mukaisesti. ◆ sääntöjen noudattaminen ja toimenpiteet, joilla varmistetaan omaisuuden suojelu, ihmisoikeudet ja 
valtion, kuntien ja toimijoiden vastuu seuraavien säännösten mukaisesti: 

➢ Ruotsin perustuslain 2 luvun 15 § Omaisuuden suoja ja 11 luvun 14 § Lainvalvonta. 
➢ Eurooppalainen yleissopimus Ensimmäinen lisäpöytäkirja - omaisuuden suoja 1, 6 ja 13 artikla. 
➢ EU:n perusoikeuskirjan 17 ja 47 artikla. 
➢ EU:n YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohta 
➢ Euroopan ihmisoikeussopimus, 8 artikla. 

Mielestämme lykkäys on selvästi tarpeen, jotta kansainväliset sitoumuksemme maailmanlaajuisen biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi voidaan asettaa etusijalle. 
Hallituksen uudessa julkilausumassa tuetaan vahvempaa keskittymistä ilmastoon ja ympäristöön ja näyttöön 
perustuvia päätöksiä. 
Näemme myös mahdollisuuksia yhteistyöhön Norjan kanssa geotermisen energian kehittämisessä.   Olisi 
nimettävä riippumattomia tutkijoita laatimaan uusia säännöksiä, raja-arvoja, tuulivoimamelun laskenta- ja 
mittausmalleja sekä järjestelmiä, joiden avulla kolmannet osapuolet voivat osallistua päätöksentekoasiakirjojen 
valmisteluun ja seurantaan. 
Myrkyllisiä nanomuoveja vapauttavat roottorin lavat olisi kiellettävä, ja olisi vaadittava teknologian 
kehittämistä kohti turvallisia materiaaleja. Lisäksi on kiellettävä erittäin vaarallisen SF6-
kasvihuonekaasun käyttö muuntajissa ja otettava käyttöön valvonta- ja hävittämismenettelyt. 
Tuulivoimaloiden käytöstä poistamista koskevia sääntöjä on tiukennettava, kun on kyse maa-alueiden 
kunnostamisesta ja roottorin lapojen, perustusten vahvistuksen, kaapeleiden ja geotekstiilien 
kierrätyksestä. 
Mielestämme ei myöskään ole tarkoituksenmukaista analysoida yksittäisiä hankkeita yksityiskohtaisesti, 
ennen kuin koko Pohjanmeren aluetta, myös Skagerrakia ja Kattegatia, on arvioitu kokonaisvaltaisesti. 
Ne muodostavat yhtenäisen ekosysteemin, ja merien kuolemisesta on jo huolestuttavia merkkejä. 
Koskee myös Itämerta. 
 
Halmstad 2022-11-23 Östersund 2022-11-23 
Ove Björklund Torbjörn Sjödin 
Hyvä elinympäristö Hylte Kansallinen järjestö Motvind Ruotsi  https://vindkraft-hylte.info/
 https://motvindsverige.org/ 
 
 
Hyvän elinympäristön yhdistys Hylte kuuluu kansallisiin järjestöihin Motvind Sverige ja Föreningen 
Svenskt Landskapsskydd. Nämä puolestaan ovat liittyneet eurooppalaiseen kattojärjestöön European 
Platform Against Windpower (EPAW). Järjestöt ovat osa 10 eurooppalaisen kansalaisjärjestön 
yhteenliittymää, joka lobbaa Euroopan komissiota tarkistetun meludirektiivin puolesta ja muiden lajien 
suojelua, vesikysymyksiä ja ihmisoikeuksia koskevien direktiivien noudattamiseksi. 
Samanlaisia toimia suunnitellaan myös Euroopan investointipankkia vastaan, jotta se saisi tietoja ja 
vaatisi riskianalyysiä tuulivoiman tuhoisista vaikutuksista ilmastoon, kansanterveyteen, ympäristöön, 
ekosysteemeihin sekä tärkeiden peruselinkeinojen, kuten maa- ja metsätalouden, kalastuksen, 
poronhoidon ja matkailun, kehitykseen ja kannattavuuteen. 
 
 
Jaamme valituksen kahteen osaan 
 

I. Yhteenveto. 
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Ympäristöarviointivaltuuskunnan päätöksellä ei ole oikeusperustaa, ja se on kumottava. 
- Ruotsilla ei ole asianmukaisesti laadittua kansallista strategista suunnitelmaa uusiutuvia energialähteitä varten, 
kuten Århusin yleissopimuksessa7 edellytetään, tiedotuksen ja yleisön osallistumisen osalta. Euroopan komissio 
on laatinut jäsenvaltioille pakollisen toimintasuunnitelman, jonka mukaan jäsenvaltioiden on laadittava 
uusiutuvaa energiaa koskevat kansalliset strategiset suunnitelmat, jotka on toimitettava viimeistään 30.6.2023. 
Liite. Päätöksen VII/8f mukainen toimintasuunnitelma. 
Hanke rikkoo ympäristölain 4 luvun 2 §:ää. Hallandin rannikko on suojeltu ja varattu liikkuvaa virkistystä ja 
matkailua varten. 
Päätös ei ole kansainvälisten yleissopimusten mukainen 
Alue nauttii vahvaa suojelua OSRAM3- ja HELCOM2-yleissopimusten nojalla. 
Euroopan komission päätös merituulivoiman 25-kertaistamisesta ei ole EU:n direktiivien mukainen. 
NGO-France, jolla on 1700 paikallisosastoa, saattoi komission Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. 
Päätös ei täytä vedenalaista melua koskevia vaatimuksia 
Hakemus osoittaa, että TTS (Temporary Treshold Shifts) on ylittynyt. Lääninhallituksen 
luonnonsuojeluyksikkö on todennut, että asiakirja-aineisto ei täytä vedenalaista melua koskevia 
vaatimuksia. Tähän lisätään kahden raskaan liikenteen laivaväylän aiheuttama melu. 
Päätöksessä ei täytetä kuuluvaa melua koskevia vaatimuksia, ja siinä ei ole tieteellistä näyttöä infraäänen 
lääketieteellisistä vaikutuksista pitkäaikaisessa altistumisessa. 
Kolmannen osapuolen laskelmat osoittavat, että "käytäntö" ylittyy Varbergin, Falkenbergin ja 
Halmstadin keskuskaupungeissa ja ympäröivillä maaseutualueilla. Kuulemistietoja infrapunan 
lääketieteellisistä vaikutuksista pitkäaikaisessa altistumisessa ei ole otettu huomioon. 
Päätös ei täytä perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, EU:n perusoikeuskirjan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaisia vaatimuksia omaisuuden ja ihmisoikeuksien suojan 
takaamiseksi. 
Päätös ei täytä EU:n YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia valtion ja 
toiminnanharjoittajan vastuuta koskevia vaatimuksia. 
Päätös ei täytä sovellettavia ympäristöä ja tieteellistä näyttöä koskevia vaatimuksia. 
Päätöksessä jätetään huomiotta tärkeät perimmäiset ympäristönäkökohdat ja kumulatiiviset vaikutukset 
koko Pohjanmeren, Skagerrakin ja Kattegatin alueella, jotka liittyvät terveyteen, sosiaalisiin arvoihin, 
ilmastoon, ekosysteemeihin ja tärkeisiin perusteollisuuden aloihin. "Olla tai olla olematta": 
Ilmastonmuutos, kuivuus, suora lämpötilan nousu, CO2:n kierrätysasteen aleneminen, planktonmassan 
väheneminen, lääketieteelliset vaikutukset (terveysongelmat, infraäänet), myrkytykset (bisfenoli- ja 
PFAS-nanohiukkaset, ravintoketjussa ilmenevät vaikutukset, geneettiset muutokset), vedenalainen melu 
(7-kertainen leviäminen, 185 dB), kahden raskaan laivaliikenneväylän vaikutus (veden sameus, 
kutualueiden läpikulkuliikenne, stressi ja lisääntynyt kuolleisuus), infraäänet (heijastuminen ja 
taittuminen), 90 km), valosaaste (LED-valaistus, vaarallinen sinitaajuus, häiritsee vuorokausi- ja 
vuosirytmiä solutasolle asti, sekoittaa hyönteisten ja yöllä muuttavien lintujen orientaation), tärinä 
(sedimentin tiivistyminen, uhka kaivautuville lajeille, pakokäyttäytyminen), seismiset häiriöalueet 
(voimakkuus 4,3), geoterminen energia (< 200 0C), ainutlaatuiset kuplahyppyriutat (kaasunmuodostus 
500 m:n syvyydestä), sähkömagnetismi (passivoi rapuja ja epämuodostuneita hummereita. Vieraslajit), 
tärkeä muuttoreitti Anholtin kautta (petolinnut ja lepakot), esteiden vaikutukset, uhanalaiset kalalajit 
(Itämeren turskakannat ovat romahtaneet.). 
>40 % merenpohjasta on vaurioitunut). 
 

II.  LIITE.  
Asianomaisten ympäristö- ja ilmastonäkökohtien kehittäminen perusteluineen. Yrityksen hakemus on 
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erittäin puutteellisesti laadittu, eikä päätösasiakirjassa oteta huomioon kumulatiivisia ympäristö- ja 
ilmastouhkia, jotka ovat ratkaisevia Hallandin, Ruotsin ja Euroopan tulevaisuuden kannalta. 
Lisäksi Euroopan komission päätös myöntää noin 400 miljardia euroa saattaa olla valtava laskuvirhe. Tätä 
on harkittava uudelleen, jotta se voidaan kohdentaa uudelleen muihin fossiilivapaisiin vaihtoehtoihin. 
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I. Yhteenveto 
 
Allekirjoittaneet kansalaiset, paikalliset ja kansalliset toimijat, jotka ovat syvästi mukana 
demokraattisessa taistelussa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon loukkaamattomuuden puolesta sekä 
kauniiden kulttuurimaisemiemme, elintärkeiden ekosysteemiemme ja maa- ja metsätalouden, kalastuksen 
ja matkailun peruselinkeinojen kestävän tulevaisuuden puolesta, pyytävät täten, että valtiopäivät ja 
hallitus keskeyttävät yleisesti ottaen käynnissä olevat tuulivoiman ja erityisesti 
merituulivoimateollisuuden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt läntisellä valtamerialueella. 
Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme todeta, että lääninhallitus on suositellut, että hallitus hylkää 
hakemuksen tuulivoimarakentamisesta Natura2000-alueilla Stora Middelgrund ja Röde Bank (22-10-19). 
Toteamme myös, että lääninhallituksen luonnonsuojelu- ja kalastusasiantuntijat ovat tukeneet meitä 
kuulemislausuntomme useissa kohdissa ja esittäneet vakuuttavia todisteita siitä, että kuuden Natura 2000 
-alueen lintutiheys on ylivoimaisesti korkein koko Pohjanmeren-Skagerrak-Kattegatin alueella (kuva, 
liite III). 
Kalastuspenkereiden ravinteikkaat pohjat ovat myös Pohjanmeren ja Länsisataman tärkeimmän 
talvehtimisalueen pohja. 
 
Oikeudelliset edellytykset puuttuvat 
 
Hanke on laiton, koska se rikkoo 
 

1. Ympäristölakia 4:2 §: 
 
Seuraavilla alueilla matkailun ja ulkoilun, erityisesti ulkoilun, edut on otettava huomioon arvioitaessa 
kehittämishankkeiden tai muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden sallittavuutta: Hallandin, 
Kullabergin ja Hallandsåsenin rannikkoalue ja niihin rajoittuvat rannikkoalueet. Tämä koskee 
kaikkia tämän alueen vastaavia hankkeita. 
 

2. Euroopan komission toimintasuunnitelma Århusin yleissopimuksen 7 artiklan täytäntöönpanoa 
varten Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) on arvostellut voimakkaasti 
sitä, että Euroopan komissio ei ole pannut Århusin yleissopimusta täytäntöön vuoden 7 (päätös VII/8f) 
yhteydessä tiedottamisen ja yleisön osallistumisen osalta. 
 
UNECE on väittänyt painokkaasti, että Euroopan komissio ei ole pannut täytäntöön 
riskipääomamekanismin yleisön osallistumista koskevaa osaa7. EU:n komissio on hyväksynyt 
varhaisessa vaiheessa kansallisia uusiutuvan energian toimintasuunnitelmia koskevan hallintoasetuksen. 
Useimmat jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole noudattaneet niitä. 
 
EU:n komissio on sen vuoksi uudessa toimintasuunnitelmassa selkeästi painostanut ja vaatinut 
jäsenvaltioita laatimaan strategiset energia- ja ilmastosuunnitelmat. Sekä kansallisia että rajat ylittäviä 
tuhoisat vaikutuksia koskevan riskianalyysin puute. 
 
Euroopan komissio puuttuu asiaan suoraan ja valvoo prosessia. Asianmukaisesti laaditut kansalliset 
suunnitelmat on toimitettava komissiolle 23.6.30 mennessä, ja niissä on oltava selkeä selvitys siitä, miten 
kansalaiset on otettu mukaan. Tämän jälkeen komissio arvioi, täyttävätkö suunnitelmat määritellyt 
kriteerit. 
 
Puutteelliset suunnitelmat palautetaan tarkistettaviksi. Viime kädessä vaatimukset asettaa UNECE, joka 
puolestaan valvoo prosessia ja voi viedä EU:n komission YK:n tuomioistuimeen. 
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https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-
edition 
 
Siksi katsomme, että on kansainvälisten sitoumustemme vastaista, että lääninhallitus ja kunnat ottavat kantaa 
mihinkään hankkeeseen tässä vaiheessa, ennen kuin asianmukaisesti laaditut kansalliset strategiset suunnitelmat 
ovat saaneet oikeudellisen aseman. 
 
Tulkintamme on myös se, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin voi kumota rikkomukset. 
 
Tämä koskee yleisesti kaikkea merituulivoimaa, kunnes Ruotsin kansa on osallistunut demokraattiseen prosessiin 
ja hyväksyttyjä kansallisia strategioita on laadittu. 
 
Valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt Motvind Sverige ja God Livsmiljö Hylte ovat vedonneet maan 
parlamenttipuolueisiin ja kansanedustajiin, jotta nämä osallistuisivat tähän prosessiin. 
 
On korostettava, että tällä on suuri vaikutus Tanskan kanssa käytäviin ESBO:n kuulemisiin rajat 
ylittävistä ympäristökysymyksistä. Tanskan on myös noudatettava Euroopan komission 
toimintasuunnitelmaa seitsemännen puiteohjelman toteuttamiseksi. Molempien hallitusten on näin ollen 
noudatettava ensin Euroopan komission toimintasuunnitelmaa seitsemännen puiteohjelman 
toteuttamiseksi, ennen kuin asianmukaiset neuvottelut voidaan käydä. 
 
Ruotsin hallituksen on siis ensin odotettava, että kansalliset strategiset suunnitelmat saavat oikeudellisen 
aseman, ennen kuin se voi tehdä lopullisen päätöksen Ruotsin talousvyöhykelain nojalla. Tanska on jo 
varannut huomattavasti suurempia alueita Natura 2000 -alueiksi, mikä antaa alueelle eurooppalaisen 
arvon merensuojelualueena. 
 
Euroopan komission toimintasuunnitelmaan sisältyy tarvittava riskianalyysi uusista 
ympäristönäkökohdista, joita ei ole käsitelty ympäristöarvioinnissa. Useat näistä kysymyksistä uhkaavat 
lopullisesti Hallandin aluetta, Etelä-Ruotsia ja Pohjois-Eurooppaa, erityisesti sateiden vähenemisen ja 
kuivuuden riskit, joilla voi olla tuhoisa vaikutus elintarviketuotantoon, veden saatavuuteen, vesivoimaan 
ja tuleviin vaikutuksiin maa- ja metsätalouden, kalatalouden ja matkailun perusteollisuuteen. Pahimmassa 
tapauksessa Ruotsin ja unionin terveys, ekosysteemit ja taloudet voivat romahtaa. 
 
Nämä uhat johtuvat pääasiassa Tanskan suunnitelmista rakentaa 4-5000 merituulivoimalaa, joiden 
yhteydessä ei ole tehty tarvittavia täydentäviä investointeja fossiilivapaaseen varavoimaan. Tanska on 
hakenut EU:n komissiolta tukea varavoiman hankkimiseksi Ruotsista silloin, kun offshore-voimalat eivät 
tuota sähköä. Tämä johtaa myös vastakysymyksiin, jotka koskevat moratoriota ja uusia keskusteluja 
Tanskan kanssa Kattegatin tuulivoiman täydellisestä lopettamisesta ja yhteistyöstä Barsebäckin 
jälleenrakentamisessa. Tanskan äärimmäiset suunnitelmat merituulivoiman ja lisäenergian lisäämiseksi 
Etelä-Ruotsissa ja yhteisellä Öresundin alueella. Tanska ei voi pyytää Ruotsilta varavoimaa ilman 
vastapalvelusta. Näiden investointien maksamisen pitäisi olla toimijoiden vastuulla. Ei muiden maiden 
yritysten ja kuluttajien vastuulla.  
 
Ehdotamme seuraavaa esityslistaa: 
- Päätös Euroopan merensuojelualueesta 
- tuulivoiman täydellinen kieltäminen Kattegatissa ja Skagerrakissa. 
- Barsebäckin ydinvoiman yhteinen jälleenrakentaminen Malmön ja Kööpenhaminan perustarpeiden kattamiseksi 

https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition
https://unece.org/environment-policy/publications/aarhus-convention-implementation-guide-second-edition
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sekä Tanskan äärimmäiset suunnitelmat merituulivoiman rakentamiseksi. 
 

3. Oikeudellisia esteitä ja lykkäysvaatimusta sovelletaan myös muihin vedottuihin muuhun 
lainsäädäntöön perustuviin uudelleentarkasteluhakemuksiin; 

- C.3.1 Laki (1992:1140) Ruotsin talousvyöhykkeestä 5 §:n 10 momentin mukaisesti. SEZ. 

- C.3.2 Laki (1966:314) mannerjalustasta ("KSL"), kohta 11. Sisäisen kaapeliverkoston ja maayhteyksien 
merikaapeleiden laskeminen sekä mannerjalustan tutkiminen. Hallitus myönsi luvan mannerjalustan 
tutkimiseen 6. toukokuuta 2021. 

- C.3.3 Ympäristösäännöstön 12 kohta. Yhteyskaapelin laskeminen Ruotsin aluevesille edellyttää 11 
luvun mukaista lupaa. MB:n mukainen hakemus tehdään Vänersborgin käräjäoikeudelle. 

- C.3.4 Sähkölaki (1997:857), kohta 13. Sähkölinjojen osalta (verkkotoimilupa). 

- C.3.5 ESBO-yleissopimuksen kohta 14. YVA:n osalta rajat ylittävässä yhteydessä. Nämä kuulemiset on 
järjestettävä uudelleen oikeudellisten esteiden ja uusien tieteellisten todisteiden valossa. Luontotyypit ja 
lajit, jotka on suojeltu muulla perusteella kuin Natura 2000 -verkoston nojalla, on arvioitava uudelleen 
OSRAM- ja HELCOM-verkostojen nojalla, ja uudet todisteet on esitettävä, jotta ne voidaan hylätä SEZ-
verkoston nojalla. 

Muita merkittäviä esteitä 
 

4. Hakemuksella kierretään OSPAR-yleissopimusta 
Kattegat kuuluu tämän yleissopimuksen soveltamisalaan, ja se on luokiteltu haavoittuvimmaksi 
vyöhykkeeksi. Pyöriäinen on mainittu Bernin yleissopimuksen liitteessä II ja Bonnin yleissopimuksen 
liitteissä II ja IV. IUCN arvioi pyöriäisen maailmanlaajuisen tilan haavoittuvaksi (IUCN, 2002). 

 
OSPAR:n esitys pyöriäisten lisääntymis- ja 
ruokailualueista osoittaa, että koko kyseinen alue 
Nidingenistä Kulleniin on yksi suuri merensuojelualue 
koko Pohjanmeren alueella. Ruotsin talousvyöhyke 
mukaan luettuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisäkeskittyminen Storaan ja Lilla Middelgrundiin. 
340 metriä korkeiden tuulivoimaloiden muodostamien 
esteiden luomista tälle homogeeniselle alueelle on 
pidettävä OSPAR:n toimeksiannon ja jäsenvaltioiden 
yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä tekemien 
sopimusten rikkomisena. 
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https://odims.ospar.org/en/submissions/ospar_habitats_points_2022_01/  
https://www.ospar.org/site/assets/files/44267/harbour_porpoise.pdf 
Tämä tarkoittaa, että valtioneuvoston olisi useista syistä keskeytettävä uudelleentarkasteluprosessi 
kumoamalla lääninhallituksen hyväksyntä yhtiön ympäristövaikutusten arviointiselostukselle ja 
lääninhallituksen hallituksen toimeksianto ja esitys luonnonsuojelukysymysten valmistelusta Ruotsin 
talousvyöhykelain mukaisen lupahakemuksen osalta: Galatea-Galene, OX2. 
 
Hakemusasiakirjat sisältävät tietoja alueen suuresta merkityksestä herkille lajeille: 
- Katso sivu 301 Liite. Moreenipohjat voivat ylläpitää suuria tiheyksiä eri lajeja, ja ne voivat toimia 
kaupallisesti tärkeiden simpukoiden ja kotiloiden sekä kalojen kasvualustoina. Moreenipohjilla on 
yleensä myös suurempi biologinen monimuotoisuus kuin ympäröivillä alueilla (OSPAR 2010b). 
Taulukko 22. Ruotsin punaisen listan (SLU ArtDatabanken 2020a) ja HELCOMin punaisen listan 
(HELCOM 2013a) mukaiset 28 punaisen listan lajia Fladenin Natura 2000 -alueella. Erityistä huolta 
aiheuttavat lajit. 
Taulukko A2. HELCOM HUB -luontotyypit, jotka esiintyvät tuulivoimala-alueella ja viereisillä Natura 
2000 -alueilla. 
Taulukko A3. Natura 2000 -luontotyypit, jotka esiintyvät tuulivoimala-alueella ja viereisillä Natura 2000 
-alueilla. 
Taulukko A4. Pohjoismaiden ministerineuvoston (2001) mukaiset rannikon luontotyypit, jotka esiintyvät 
tuulivoimala-alueella ja siihen rajoittuvilla Natura 2000 -alueilla. 
Taulukko A5. Tiedot ja arviot tyypillisten esiintyvien lajien herkkyydestä sedimentaatiolle ja 
suspendoituneelle sedimentille. Lajien tyypillinen herkkyys perustuu kokeisiin ja asiantuntijoiden 
painotettuihin arvioihin lajien herkkyydestä (MarLIN 2021, Tyler-Walters ym. 2018). Niiden lajien 
osalta, joiden herkkyydestä ei ole asiantuntija-arvioita, on tehty omia oletuksia, jotka perustuvat lajin 
ekologiasta saatavilla olevaan tietämykseen, joka liittyy sen herkkyyteen sedimentaatiolle ja 
suspendoituneelle sedimentille. Tyypillisiä lajeja ovat vain ne lajit, jotka on havaittu jollakin viereisistä 
Natura 2000 -alueista Fladen, Lilla Middelgrund ja Stora Middelgrund sekä Röde bank, ja ne perustuvat 
ensisijaisesti SLU:n lajitietokantaan (2021d) ja sen jälkeen voimassa olevaan suojelusuunnitelmaan 
(Länsstyrelsen i Hallands län 2016). 
 
Taulukoissa näkyy laajoja alueita sedimenttipohjia, jotka voivat murtua ja vaikuttaa ekosysteemeihin, 
mikä vaikeuttaa herkkien ja syvälle sedimentteihin kaivautuvien lajien selviytymistä. sekä nuoret yksilöt, 
joiden on vaikeampi hakea suojaa. 

5. Hakemuksella kierretään HELCOM-yleissopimusta. Hakemus ei täytä vedenalaista melua 
koskevia vaatimuksia. Sen vuoksi hakemusta ei pitäisi hyväksyä. 

 

Helsingin komissio (HELCOM) on hallitustenvälinen järjestö 
(IGO) ja Itämeren alueen alueellinen merisopimus. HELCOM 
on alueellinen ympäristöpoliittinen foorumi, jonka tavoitteena 
on suojella Itämeren meriympäristöä kaikilta 
pilaantumislähteiltä. 

Kattegat on osa tätä aluetta. 

Sopimuspuolet päivittävät säännöllisesti Itämeren 
toimintasuunnitelmia (BSAP), jotka ovat HELCOMin 
strateginen toimenpideohjelma ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi. 

http://www.ospar.org/site/assets/files/44267/harbour_porpoise.pdf
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Vuotta 2021 koskeva päivitetty BSAP on jaettu neljään osa-alueeseen, joilla on erityistavoitteet. 

Kukin osa-alue sisältää konkreettisia toimia, jotka on toteutettava vuoteen 2030 mennessä HELCOM:in 
ekologisen hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Osat liittyvät toisiinsa biologista monimuotoisuutta 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Lohkoissa käsitellään monialaisia kysymyksiä, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, seurantaan, aluesuunnitteluun, taloudelliseen ja sosiaaliseen analyysiin sekä 
rahoitukseen. 

Biologinen monimuotoisuus: Itämeren ekosysteemin on oltava terve ja kestävä. 
• Kaikkien kotoperäisten lajien elinkelpoiset populaatiot 
• Luontotyyppien ja niihin liittyvien yhteisöjen luonnollinen levinneisyys, runsaus ja laatu. 
• Toimivat, terveet ja joustavat ravintoverkot.  Rehevöityminen: Itämeren rehevöitymisen ei pitäisi 

vaikuttaa Itämereen. 
Ravinnepitoisuudet lähellä luonnollista tasoa. 

• Kirkas vesi. 
Leväkukintojen luonnollinen taso. 

• Kasvien ja eläinten luonnollinen levinneisyys ja runsaus. 
• Luonnollinen happipitoisuus. 

Vaaralliset aineet ja roskat: vaaralliset aineet ja jäte eivät vaikuta Itämereen. 
• Terve merielämä. 
• Vaarallisten aineiden pitoisuuksien olisi oltava lähellä luonnollista tasoa. 
• Kaikkien merenelävien pitäisi olla turvallisia syödä. 
• Radioaktiivisuuden aiheuttama riski ihmisille ja ympäristölle on vähäinen. 
• Ei meren roskaantumista.Merellä tapahtuva toiminta: ympäristön kannalta kestävä merellä tapahtuva 

toiminta. 
Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien häiriöttömyys tai mahdollisimman vähäinen häiriö. 
Merenpohjan elinympäristöihin vaikuttavat toimet eivät saa uhata lajien elinkelpoisuutta. 

• Ihmisen aiheuttamat melulähteet eivät aiheuta haittaa meren eliöstölle tai aiheuttavat vain vähäistä 
haittaa. 
 
HELCOMin viimeisin BSAP päivitettiin kesäkuussa 2021. Osa suunnitelmista ja toimenpide-
ehdotuksista liittyy meneillään olevaan ympäristöarviointiin. Esimerkki; 
PANEE MERKILLE, että vuoden 2007 tavoitteita ei saavutettu vuonna 2021; ihmisen toiminta vaikuttaa 
edelleen voimakkaasti Itämereen; 
Kohdassa 7. HUOMAUTETAAN erityisesti seuraavaa: 
(a) rehevöityminen (rehevöityminen) vaikuttaa edelleen merkittävästi Itämereen. 
(b) vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat edelleen koholla tai tuntemattomia ja antavat aihetta huoleen. 
(c) Itämereen tuodaan edelleen vierasperäisiä vieraslajeja tai) noin puolet merenpohjasta on mahdollisesti 
ihmisen toiminnan häiritsemää. 
(f) muut vaikutukset, kuten häiritsevä vedenalainen melu. 
 
(g) meren biologisen monimuotoisuuden epäsuotuisa suojelutilanne on kaiken kaikkiaan seurausta 
ihmisen toiminnasta. Se on laajalle levinnyt, ja useita lajeja uhkaa edelleen sukupuutto. Useimpien 
arvioitujen luontotyyppien tila on huono. Erilaiset luontotyypit ja elinympäristöt ovat vaarassa hävitä. 
Ravintoketju osoittaa merkkejä heikkenemisestä. 
 
Kohta 8 KOROSTAA lisäksi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämereen ovat jo nyt ilmeisiä ja että 
ilmastonmuutos vaikuttaa jatkossakin yhä enemmän ekosysteemeihin, mikä edellyttää entistä tiukempia 
toimenpiteitä. Myös YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) ja Pariisin sopimuksen 
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asettamissa maailmanlaajuisissa puitteissa. 
 
Kohta 18 KOROSTAA, että Itämeren ympäristön hyvän tilan saavuttaminen edellyttää merkittäviä 
ponnisteluja ja muutoksia kaikilla meriin vaikuttavilla talouden aloilla, kuten maataloudessa, 
vesiviljelyssä, kalastuksessa, tuulivoiman tuotannossa, matkailussa, logistiikassa, meriliikenteessä ja 
teollisuudessa. Tämä edellyttää muun muassa resurssien käytön tehostamista ja siirtymistä puhtaaseen ja 
kestävään kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen. 
 
Kohta 19 KOROSTAA, että ympäristötavoitteet on yhdistettävä sosioekonomisiin tavoitteisiin kestävän 
kehityksen edistämiseksi, ja PAINOTTAA, että ihmisen merellä harjoittaman toiminnan johdonmukainen 
aluesuunnittelu on tarpeen koko alueella ekosysteemipohjaista lähestymistapaa soveltaen. 
Suunnitelmassa todetaan selvästi, että merten melua koskevia toimia tarvitaan; 

BSAP21. Sivu 38. Noin 40 prosenttia Itämeren merenpohjasta arvioidaan olevan mahdollisesti 

häiriintynyt, ja monien vedenalaisten luontotyyppien ja lajien suojelun taso on huono. .... Edellä mainitut 

ihmisen toimet, mukaan lukien merialueiden tuulivoimaloiden ja vesiviljelylaitosten toiminta, vaikuttavat 

meluvaikutusten kautta myös meren eliöihin ja voivat aiheuttaa vaaroja ja häiriöitä merellä linnuille ja 

muille meren eliöille. 

BSAP21. sivu 40. BSAP:n mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi on tarpeen panna täytäntöön 

myös muita toimia, kuten vedenalaista melua koskeva alueellinen toimintasuunnitelma.... 

Kommentti: HELCOMin yhteenvedosta käy ilmi, että meriä hyödynnetään jo nyt monin tavoin niin 
paljon, että ekosysteemit, kalakannat ja muu biologinen monimuotoisuus ovat tuhoutumassa. 
Tämä on päätöksentekoprosessissa täysin hämärän peitossa. Lisäksi siinä jätetään huomiotta useita yleisiä 
tuulivoimaan liittyviä ympäristönäkökohtia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä merien pelastamisen kannalta 
sekä Pohjanmeren että Itämeren alueella. Näitä ovat ilmastovaikutusten riskit (kuivuus, 
elintarviketuotanto, kotitalouksien, teollisuuden ja kastelun vesipula), metsätalouden kasvun 
väheneminen (kuivuus, fotosynteesin ja synergian häiriöt, ravinnepuutokset, hyönteistuhot), valosaasteet 
(vuorokausi- ja vuodenaikarytmin häiriöt), hyönteisten ja yöllä lentävien lintulajien lisääntynyt 
kuolleisuus, lisääntymisen väheneminen, kalojen, lintujen ja eläinten ravinteiden heikentynyt saatavuus, 
elinympäristön muutokset), tärinä (sedimentin tiivistyminen, pohjaeläimistön häiriintyminen, ravinteiden 
heikentynyt saatavuus), myrkytykset (myrkyllisen epoksihartsin bisfenolin nanohiukkaset + luonnollisesti 
varastoituneet myrkyt, kuten PFAS, metyleenielohopea, alumiini ja raskasmetallit), korroosio (laitosten 
korroosioanodit päästävät suuria määriä sinkki-ioneja), vedenalainen melu (infraääni, matalataajuinen 
melu), laivaväylät (melu, sameus, vuodot, törmäysriski), sähkömagneettiset kaapeliverkot laitosten sisällä 
ja mantereelle (rapujen passivoituminen ja hummerien muodonmuutokset), uusi ympäristö tunkeutuville 
lajeille (kaapelijärjestelmät nostavat lämpötiloja) ja seismiset vaikutukset (rikkoutuminen). 
Muuntamoissa on tähän asti käytetty myrkyllistä SF6-kaasua. Vuoto on tapahtunut, ja saksalaisen 
raportin mukaan taso on kaksi kertaa korkeampi kuin normaalisti. Kaasu vastaa 2800 CO2-yhdisteiden 
määrää, ja sen hajoamisaika on 3000 vuotta. 
 
On tehtävä päätös käytön kieltämisestä Ruotsissa. Vaihtoehtoja on olemassa, sekä tiukemmat valvonta- ja 
keräysmenettelyt laitoksia purettaessa. 
 
Kukin niistä riittää käynnistämään ympäristösäännöstön varovaisuus- ja parhaan käytännön periaatteet. 
Kumulatiiviset tuhoisat vaikutukset ovat niin selvät, että päätöksentekoa koskevaa näyttöä olisi pidettävä 
epätarkoituksenmukaisena ja ala-arvoisena. Tämä koskee erityisesti ainutlaatuista Kattegatin aluetta, jolla on 
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OSPAR:n mukaan suurin suojeluarvo koko Pohjanmeren alueella. Tieteellisen näytön puute on niin selvä, että sekä 
kaksi kyseistä hanketta (Vattenfall ja OX2) että edellisen hallituksen suunnitelmat 120 TWh:n offshore-voimalasta 
on peruttava. 
 
Vielä vakavampi uhka on ympäristöministeriön tieto, jonka mukaan 360 TWh:n hakemukset ovat lepäämässä, 
pääasiassa kansainvälisten rahastoyhtiöiden tai pahimmassa tapauksessa kiinalaisten ydinvoimayhtiöiden tekemät 
hakemukset. 
 

Kaikki todisteet viittaavat siihen, että tuulivoima on suoraan tuhoisaa merille ja tuleville sukupolville. 

 
Kaikilla tuhoisilla ympäristönäkökohdilla voi olla ratkaiseva vaikutus, ja riippumattomien 
asiantuntijoiden on arvioitava ne uudelleen sekä seuraavissa asioissa 
 
- Århusin yleissopimuksen 7 artiklan täytäntöönpanoa koskevan Euroopan komission 
toimintasuunnitelman mukaan, joka koskee tiedottamista ja yleisön osallistumista. Kansallisesti 
tarkoituksenmukaisten strategisten suunnitelmien laatimiseksi. Perustuu ilmastolakiin 2:p4§, 
ympäristösääntöön ja asiaa koskeviin EU-direktiiveihin. 
- kansainvälisellä tasolla. HELCOM ja OSPAR ovat päävastuussa. Tämä koskee myös EU:n komissiota, 
mutta komission välinpitämättömyys noudattaa omaa sääntelykehystään, kun se päättää katastrofaalisesta 
merituulivoiman 25-kertaisesta laajentamisesta Pohjan- ja Itämerellä, on huolestuttava tosiasia, joka on 
luonteeltaan ylikansallinen ja omavaltainen. 
 
On myös syytä tarkastella uudelleen ESBO-neuvotteluja Tanskan kanssa, pysäyttää merituulivoiman 
kehittäminen Tanskan puolella ja aloittaa yhteistyö uuden ydinvoiman rakentamiseksi Barsebäckissä. 
Tämä on välttämätön askel, sillä Tanskan suunnitelmat ovat epärealistisia, koska suunnitelmallista 
varavoimaa ei ole. Ruotsin ei pitäisi tarjota tätä, kun merituulivoimalat ovat pysähdyksissä. 
Myös Norjan kanssa olisi aloitettava yhteistyö geotermisen energian yhteiseksi kehittämiseksi. Ruotsissa 
tarvitaan lykkäystä merituulivoiman arvioinnin jatkamiselle. 
 
HELCOMilla on yksityiskohtaiset tavoitteet ja aikataulut kaikilla osa-alueilla, ja siinä keskitytään selvästi 
vedenalaisen melun haitallisiin vaikutuksiin. 
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/10/Baltic-Sea-Action-Plan-2021-update.pdf. 
  
HELCOM ON siksi laatinut vedenalaista melua koskevan alueellisen toimintasuunnitelman, jossa 
todetaan muun muassa seuraavaa; 
 
- TUNNUSTAVAT, että ääni on merkittävässä asemassa vesielämässä ja ekosysteemeissä. 
 
- PANEE HUOLESTUNEENA MERKILLE, että ihmisen aiheuttama impulssimainen ja jatkuva 
vedenalainen melu vaikuttaa merkittävästi melulle herkkiin vesilajeihin ja voi vähentää niiden 
populaatiokokoa. 
 
- OVAT TIETOISIA valtamerten vedenalaisen melun ongelman vakavuudesta ja KOROSTAVAT, että 
on tarpeen parantaa entisestään ymmärrystä vedenalaisen melun haitallisista vaikutuksista melulle 
herkkiin merilajeihin ja erityisesti useiden toimintojen aiheuttaman impulssimaisen melun 
kumulatiivisista vaikutuksista. 
 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/10/Baltic-Sea-Action-Plan-2021-update.pdf
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- TUNNUSTAVAT, että ..... jatkuvaluonteisempiin ihmisen aiheuttamiin lähteisiin kuuluvat putkistot, 
öljynporauslautat, ruoppaus, merenkulku ja merituulivoimalat. 
 
- TOTEAA, että vedenalainen melu on yksi Itämeren yleisimmistä stressitekijöistä, joka estää Itämerta 
saavuttamasta ympäristön hyvää tilaa. 
 
- SUOSITTELEE Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten hallituksia panemaan täytäntöön tähän 
vedenalaista melua koskevaan alueelliseen toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet, jos ne ovat 
tieteellisesti perusteltuja ja kun otetaan huomioon sosioekonomiset vaikutukset, ja niiden soveltamisala 
on seuraava 
 
Itämeren ympäristön hyvän tilan määrittely ja saavuttaminen; 
 
Tämän suunnitelman pitäisi ohjata kaikkia HELCOMin jäsenmaita koko unionissa merituulivoiman 
tulevassa suunnittelussa. 
 
Merenkulkuun ja merituulivoimaan liittyvät ongelmat koskevat Gallatea/Galenea, joka aiheuttaa 

merkittävää melua Natura 2000 -alueilla ja niiden välillä ja altistuu jatkuvasti raskaan laivaliikenteen 

aiheuttamalle korkealle melutasolle kahdella ympäröivällä laivaväylällä. Lisäksi melutasot voivat 

voimistua voimakkaasti, kun infraääni ja matalataajuinen melu tulevat samaan aikaan. 

 
A Hakemuksesta käy ilmi, että Lilla Middelgrundin 

yläpuolella Galenen lähellä on TTS-alue (Temporary 

Treshold Shifts). On siis erittäin todennäköistä, että 

vaikutuksia tapahtuu paljon suuremmalla alueella, jos 

laivojen reittien äänet otetaan huomioon. Suurempien 

kauppa-alusten äänitaso on 185 dB 50 Hz:n taajuudella. 

Tämä on epämiellyttävää kuuloherkille lajeille. Jatkuvat 

melulähteet aiheuttavat stressiä myös muille lajeille ja 

nostavat kortisolitasoja. 
 

Pitkäaikainen tai usein toistuva altistuminen melulle voi johtaa krooniseen stressitilaan, jossa 

stressihormonien taso on jatkuvasti korkea. Tämä voi lopulta vaikuttaa immuunijärjestelmään ja kykyyn 

etsiä ruokaa. Lisääntyneen kortisolitason kielteiset vaikutukset voivat olla vaarassa myös lajeilla, joiden 

kudoksissa on kohonneita epäpuhtauspitoisuuksia/. 

 
Päätösasiakirjasta käy näin ollen ilmi, että laitteistot eivät täytä melua koskevia ehtoja, ja sen 
vuoksi hakemus on hylättävä. 
 
Suunnitelma sisältää 35 konkreettista toimenpidettä, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2028 mennessä. 
HELCOMS-raportti Noise sensitivity of animals in the Baltic Sea 2019, sisältää yksityiskohtaista tietoa 
vedenalaisesta melusta, herkkyydestä, käyttäytymisen muutoksista, alueista jne. 
Seitsemän lajin on raportoitu olevan herkkiä melulle: pyöriäinen, norppa, Itämeren norppa, harmaahylje, 
turska, silli ja silakka. 
 
Asianmukaiset melusäännökset ovat merituulivoiman edellytys. 
 



15 

 

 

6. Valtio, kunnat ja yritykset ovat vastuussa EU:n YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
nojalla. Hakemus ei täytä länsirannikon asukkaille asetettuja meluvaatimuksia. 
Laitokset rikkovat omaisuuden suojaa ja ihmisoikeuksia. 
 
YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa todetaan: 
"Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kussakin tapauksessa yksilöitävä, kuvattava ja arvioitava 

asianmukaisella tavalla hankkeen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.... d) aineellisiin 

hyödykkeisiin, ....". 

 

Päätösasiakirjasta puuttuu vaatimus vaikutusten arvioinnista alueen rannikkoalueiden asukkaisiin. 
Kumulatiiviset melutasot ylittävät jo nyt merkityksettömän ja sopimattoman 40 dBA:n käytännön 
kuuluvan melun osalta suurissa kaupungeissa ja maaseutualueilla kaukana rannikkovyöhykkeellä. 
Infraääni on häiritsevää, ja se voi aiheuttaa väsymystä, huonovointisuutta ja sairauksia. Mittauslaitteissa 
on suodattimet, jotka sulkevat pois suurimman osan matalataajuisesta äänialueesta (200 Hz) ja kokonaan 
infraäänet (<20 Hz). 
 
Tämä saattaa vaikuttaa tuhoisasti kansanterveyteen, terveys- ja sosiaalihuoltojärjestelmään, lääkkeiden 
kulutukseen, työpoissaoloihin, tapaturmiin, lapsuuden ympäristöön, elinten ja aistien kehitykseen, 
puheeseen ja opiskelusuorituksiin. Ja auheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. 
 
Ruotsin hallitus ei noudata WHO:n ohjeistusta ympäristömelusta Euroopassa 2018. 
 
Ruotsin "40 dBA:n käytäntö" on ristiriidassa WHO:n määräysten kanssa, joiden mukaan dBA ei sovellu 
tuulimelun laskemiseen, koska siinä ei oteta huomioon matalataajuista melua oikein. WHO ehdottaa 
myös alempaa väliaikaista raja-arvoa (38,3 dBA), koska tämän tason ylittävät arvot aiheuttavat 
"haitallisia terveysvaikutuksia". Kunnes uusi laskentamalli on kehitetty yhteistyössä terveydenhuoltoalan 
kanssa. Nykyinen laskentamalli NORD2000 on vanhentunut malli, joka on kehitetty maanpäällistä 
ajoneuvoliikennettä varten. Uppsalan yliopistossa tehdyt kaksi tutkimusta osoittivat jo vuonna 2008, että 
malli aliarvioi kuultavaa matalataajuista melua 8-10 dBA:lla ja suodattaa pois kaiken raskaan infraäänen. 
Ympäristöarviointivaltuuskunnat ja tuomioistuimet ovat jatkuvasti sivuuttaneet tämän Ruotsin 
ympäristöarviointiprosessissa, mikä tarkoittaa, että kaikki Ruotsin ympäristöluvat ovat virheellisiä. Se on 
piilotettu järjettömään, vanhentuneen "käytännön" taakse, joka on tehnyt monien ihmisten elämästä 
helvettiä. Nykyään ympäristöarviointivaltuuskunnat voivat edelleen myöntää ulkomaisille rakennuttajille 
lupia alle 850 metrin etäisyydelle kodeista, vaikka viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että 
amplitudimoduloitu melu kuuluu 3,5 kilometrin päähän sisätiloihin 20 prosentissa yöaikaan. 
Ympäristönsuojeluviraston pääjohtaja on jo myöntänyt tämän melua koskevien säännösten 
viimeisimmässä tarkistuksessa, mutta viivyttää muutosta toteamalla, että "asiaa seurataan". 
 
Mittauslaitteet eivät myöskään toista korkeita enimmäisarvoja, jotka ovat tyypillisiä mekaanisesti 
voimakkaasti sykkivälle infraäänelle, toisin kuin luonnollisesti sinimuotoiselle infraäänelle. 
Tuulivoimaloiden pulssit ovat erittäin voimakkaita (< 1 Hz), ja voimakkaita kaikuja syntyy aina, kun 
roottorin lavat ohittavat tornin. Näitä nopeita maksimipulsseja 5-10 millisekunnin sisällä ei ilmoiteta, 
koska mittaukset esitetään 125 millisekunnin keskiarvoina (taajuuskaista). Täällä leikataan 5-7 dB lisää. 
Nämä jaksot kootaan sitten keskiarvoiksi pidemmällä aikavälillä (10 min). Lopuksi arvosteltu dBA-
suodatus poistaa kaikki matalien taajuuksien maksimiarvot. 
 
Tätä teknokraattista bluffia (keskiarvojen laskeminen keskiarvoja varten) ei voida hyväksyä, koska 
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ihmiset havaitsevat ääni-impulsseja <2 millisekuntia. 
Tieteellisesti looginen johtopäätös on, että vestibulaarijärjestelmää stimuloi äänenpaineen määrä ja nopea 
muutos, ei kokonaisenergiataso. Kysymys ei ole keskimääräisestä energiasta vaan pikemminkin 
lyhytaikaisista piikeistä, jotka ylittävät pysyvästi asetetut rajat ja aiheuttavat unihäiriöitä ja väsymystä 
pitkäaikaisessa altistumisessa. 
 
Nämä tosiasiat ovat hyvin tiedossa Ruotsin ympäristönsuojeluvirastossa, joka vuonna 2020 teki 
järjettömällä tavalla pysyväksi WHO:n määräämän "40 dBA:n käytännön". Tämä kyynisyys ulottuu 
Ruotsin ja EU:n lainsäädäntöä ja Agenda 2030:aa laajemmalle. 
 
Vahva suojakeino on käytettävissä 
 

1. Ruotsin perustuslain 2 luvun 15 § Omaisuuden suojaaminen ja yleisön oikeus tutustua omaisuuteen sekä 
Ruotsin perustuslain 11 luvun 14 §:n tarkistaminen. 
2. Eurooppalainen yleissopimus Ensimmäinen lisäpöytäkirja - omaisuuden suoja 1, 6 ja 13 artikla. 
3. EU:n perusoikeuskirjan 17 ja 47 artikla. 
4. EU:n ihmisoikeussopimuksen 8 artikla. 
5. EU:n YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohta. 
 
Valtion virastojen omavaltaiset toimet pitäisi tuomita kuin valvomattomat lääketieteelliset kliiniset 
kokeet. Se ei vaikuta ainoastaan syrjäytyneeseen maaseutuväestöön, vaan nyt se vaikuttaa suuriin 
kansalaisryhmiin kaukana maakunnan keskuskaupungeissa. 

Kolmannen osapuolen Windpro-
laskentaohjelmistolla tekemä laskelma 
osoittaa, että Varbergin ja Halmstadin 
välisillä rannikkoalueilla on suuria 
laskuvirheitä. Vahva vuorovaikutus 
Falkenbergin Skottarevet-hankkeen 
kanssa. Ottaen huomioon 
harhaanjohtavan laskennan 
matalataajuisen melun 8-10 dBA:n 
alueella ja WHO:n hylätessä dBA:n 
mittausstandardina, arvioinnin olisi 
perustuttava oranssiin ja keltaiseen 
viivaan. On myös huomattava, että 
nämä viivat edustavat keskiarvoja ja 
että todelliset enimmäisarvot ovat 
usein 10 dBA:ta korkeampia. 
Keskiarvoja ei ole. 

 
Ulkopuolisen tahon tekemä laskelma Windpro-laskentaohjelmistolla osoittaa, että Varbergin ja 
Halmstadin välisillä rannikkoalueilla on suuria laskuvirheitä. Vahva vuorovaikutus Falkenbergin 
Skottarevet-hankkeen kanssa. Kun otetaan huomioon laskentamallien harhaanjohtavat laskelmat 
matalataajuisen melun 8-10 dBA:n alueella ja se, että WHO hylkää dBA:n mittausstandardina, arvioinnin 
olisi perustuttava oranssiin ja keltaiseen viivaan. On myös huomattava, että nämä viivat edustavat 
keskiarvoja ja että todelliset enimmäisarvot ovat usein 10 dBA:ta korkeampia. Korva ei kuule mitään 
keskiarvoja. 
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Tämä tarkoittaa, että Varbergin, Falkenbergin ja Halmstadin kaupunkien keskustat sekä ympäröivä 
maaseutu ja kaupungit kärsivät liiallisesta melutasosta. On myös todennäköistä, että tämä laskentamalli 
on epävarma, koska sitä ei ole suunniteltu erittäin koville melulähteille, jotka myös suuntaavat äänen 
alaspäin kohti veden pintaa suurella voimalla, josta se heijastuu hyvin kauas. Lisäksi laskelma on tehty 
tuulen nopeudella 8 m/s. Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto on suostunut muuttamaan standardia siten, 
että laskelmat voidaan tehdä suurimman melun aiheuttavan tuulennopeuden mukaan, joka voi olla 
alhaisempi tuulennopeus, jopa 6 m/s. Lisäksi päätösasiakirjassa ei ole otettu huomioon raskaan 
laivaliikenteen aiheuttamaa erittäin voimakasta matalataajuista melua, joka on vielä lähempänä rannikkoa 
(~16 km). 
 
Nämä seikat merkitsevät sitä, että päätöksenteon perusta on vakavasti puutteellinen ja altistaa kansalaiset 
terveysriskeille, häirinnälle ja valinnanvapauden menetykselle. Vastoin perustuslakia ja EU:n sääntöjä 
omaisuuden ja ihmisoikeuksien suojelusta. Ks. kohta 11.18. Asianajaja Hans Kindstrand. 
 
Tämä merkitsee Hallandin ja Skånen asukkaiden kansalaisoikeuksien loukkaamista ja suurten 
taloudellisten arvojen pakkosiirtoa yksittäisiltä pientalojen omistajilta veroparatiiseissa sijaitseville 
hajarahastoyhtiöille, kiinalaiselle ydinvoimayhtiölle ja valtion omistamalle Vattenfall AB:lle. 
Asianomaisilla ei ole ollut laillista mahdollisuutta hakea korvausta puolueettomalta tuomioistuimelta 
kohtuullisessa ajassa. 
 
Tämä koskee myös suurta määrää muista maakunnista peräisin olevia loma-asuntojen omistajia. Valtio 
on osallisena soveltamalla vanhentuneita "käytäntöjä" sopimattoman dBA-mittausstandardin mukaisesti 
ja puuttumalla lääketieteellisesti oikeista melusäännöksistä (WHO:n Euroopan ympäristömelua koskevat 
ohjeet 2018) sekä käsittelemällä kritiikittömästi melua ja kiinteistöjen arvojen menetystä 
lääninhallituksen toimesta. 
 
Karkeat laskelmat osoittavat, että pääasiassa kansainvälisillä yrityksillä on noin 100 miljardin kruunun 
piilevä velka ruotsalaisille, joita asia koskee. Arvonmenetys on noin 50 prosenttia 2 kilometrin 
etäisyydellä ja vähenee 6 kilometrin etäisyydelle asti (Westlund/Wilhelmsson). Monet kiinteistöt 
muuttuvat myyntikelvottomiksi, mikä johtaa huonoon hoitoon, väestökatoon ja kielteiseen kehitykseen 
monissa kunnissa. Kiinteistöjen arvon aleneminen merkitsee pienempiä verotuloja ja 
epäoikeudenmukaisia vero- ja vakuutusmaksuja. 
 
Korvausta ei myöskään makseta ympäristösäännöstön 4:2:n rikkomisesta eikä siitä, että Båstadin, 
Laholmin, Halmstadin (Tylösand), Falkenbergin (Strandbaden) ja Varbergin rannikkokunnissa 
sijaitsevien matkailukeskusten ja matkailukeskusten tulevat vetovoima-arvot menetetään. Samoin kuin 
laskemattomat vaikutukset ilmastoon (kuivuus ja lämpötilan nousu), kansanterveyteen, ekosysteemeihin 
ja muihin peruselinkeinoihin. 
 
Ruotsin valtio on viime kädessä vastuussa näistä rikkomuksista. 
- alueiden myöntäminen laajamittaisille tuulivoimahankkeille suojelualueilla 
- antaa tuulivoimarakentajalle mahdollisuus aloittaa kuuleminen 
- antaa lääninhallituksen tehtäväksi suorittaa ympäristölainsäädännön mukainen arviointi, 
 
tekemättä selväksi lain tai muiden säännösten säännöksiä tai ilmoittamatta rakennuttajalle tämän 
velvollisuudesta tehdä 
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1. yksilöidä, kuvata ja arvioida hankkeen vaikutus vaikutuksen kohteena olevien kiinteistöjen 
arvoon. 
2. vaatia tietoja siitä, miten ja missä määrin rakennuttaja korvaa mahdollisen arvonalennuksen. 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että valtio on rikkonut perustuslakia, eurooppalaista yleissopimusta, EU:n 
perusoikeuskirjaa, EU:n YVA-direktiiviä ja ympäristölainsäädäntöä. Kuitenkin myös kunnat, 
ympäristöarviointitoimistot ja tuomioistuimet ovat velvollisia soveltamaan EU:n direktiivejä. Näin ollen 
lääninhallituksen päätös hyväksyä yrityksen ympäristövaikutusten arviointi ja luonnonsuojeluasioiden 
valmistelua koskeva ehdotus, joka koskee Ruotsin talousvyöhykelain mukaista lupahakemusta, on 
kumottava. 
 

7. Alueellinen ja eurooppalainen kuivuus. Ilmastonmuutos ja lämpötilan nousu. 
 

Suuret tuuliteollisuusalueet aiheuttavat lämpötilan nousua ilmassa ja vedessä. 
Yleensä noin +0,5 0C 70 km:n korkeuteen merenpinnasta (Akthar et al.), mikä 
on vastoin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta, joka on enintään 1,5 0C.  
Keith/Millerin tutkijat ovat väittäneet, että "tuulivoima on ilmastolle 
vaarallisempaa kuin fossiilinen energia, koska kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen alkaa vaikuttaa vasta vuosisadan loppupuolella". 
Silloin myös tulevat sukupolvet, jotka joutuvat kantamaan virheidemme taakan, 
ovat paljastaneet huijauksen biomassan lisääntyneestä polttamisesta. 
 
Kanadalainen tutkija Archer on myös osoittanut, että suuret avomerivoimalat 
vaikuttavat paikalliseen ilmastoon. 
 
Jopa 340 metriä korkeat turbiinit työntävät kosteaa ilmaa kohti kylmiä 
ilmakerroksia (500 metriä), joissa se tiivistyy ja putoaa sateena valtameriin. 
Tämä tapahtuu tyypillisesti Etelä-Ruotsin ylängön reunalla 200 metrin 
korkeudessa merenpinnasta. 
 

Suunnitelmat 15 000 meriturbiinista Pohjanmerellä, 4-5 000 turbiinista Tanskan ympäristössä ja noin 
1000 turbiinista Ruotsin länsi- ja etelärannikolla merkitsevät erittäin suurta kuivuuden riskiä Etelä-
Ruotsissa ja Pohjois-Euroopassa. 
 
SMHI:n pohjavesiraportti osoittaa johdonmukaisesti, että länsirannikolla, Atran/Nissan/Laganin 
jokilaaksoissa, Skånessa ja Etelä-Ruotsin itäpuolella pohjaveden taso on "huomattavasti normaalia 
alhaisempi". 
 
Tällä voi olla tuhoisia seurauksia alueen, Ruotsin ja Pohjois-Euroopan tulevaisuudelle. 
 
Vakava vesipula kotitalouksien, teollisuuden, maatalouden (kastelu) ja julkisten palvelujen tarpeisiin. 
Tämä tarkoittaa ruoantuotannon vähenemistä, metsätalouden ja metsäteollisuuden raaka-aineiden kasvun 
vähenemistä, vesivoiman tuotannon vähenemistä, vaelluskalalajien lisääntymisalueiden tuhoutumista 
(kalastusala), urheilukalastuksen ja ekomatkailun tuhoutumista jne. 
https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/framtida-grundvattennivaer/ 
 

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/framtida-grundvattennivaer/
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Tämä on kansantaloudellinen uhka, joka on torjuttava. 
 
Saksalaiset riippumattomat foorumit esittelevät tieteellistä näyttöä tuulivoiman ja kuivuuden välisestä 
yhteydestä. Äskettäin korkeimmaksi lämpötilaksi mitattiin 42,6 °C yhdellä matalalla sijaitsevalla 
mittausasemalla, kun taas 11 muulla lähistöllä sijaitsevalla asemalla lämpötila oli 3 °C alhaisempi. Kriitikot 
väittivät, että asema ei ollut riittävän edustava, koska se sijaitsi matalalla ja sitä ympäröivät esteenä olevat 
rakenteet, jotka aiheuttivat pysähtyneen ilmamassan useiden päivien ajan. 

 
Tieteelliset seikat osoittavat huomattavia 
korrelaatioita Saksan meteorologisten 
tilastojen ja tuulivoimaloiden sijainnin 
välillä. 
 
Vasemmalla olevat kartat esittävät karttoja 
äärimmäisestä kuivuudesta 0,25 ja 1,8 
metrin syvyydessä. 
Lähde: Helmholtz Center for 
Environmental Researchin kuivuusseuranta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Yllä olevassa kaaviossa on esitetty Saksan 30 000 tuulivoimalan sijainti. Liittovaltion 
luonnonsuojeluvirasto. 

Väriasteikko osoittaa tuulivoimaloiden määrän 1000 km2 kohti. Tummansininen 1 laitos 

Tummanpunainen 1000-1500 laitosta 

Tummanpunaiset ympyrät 5 luokkaa turbiinien lukumäärän mukaan maatilaa kohti: 3-10, 11-20, 21-50, 
51-200, 201-400. Kuivuus- ja tuuliteollisuuskartat ovat lähes täysin yhteneväiset.. 
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Maanpinnalla tapahtuva tyyntyminen (Terrestrial Stilling, TS). Frank Hennig 22-07-22. 
 
Termi kuvaa tilastollisesti todennettavissa olevaa keskimääräisen tuulen nopeuden laskua. Saksan säätiedot 
osoittavat tuulennopeuksien laskua ja ilmanpaineen nousua. 
Vähemmän tuulta tarkoittaa vähemmän sadetta, ja korkeampi ilmanpaine vähentää sademääriä. 
 

 
 
Insinööri Stefan Kämpfe, riippumaton maatalous-, luonto- ja ilmastotutkija, esittää graafisen kuvan 
ilmanpaineen noususta, joka vahvistaa tilastoja sademäärän vähenemisestä. 
 

 
 Tukea on saatu myös muista tutkimuksista. Ranskalainen raportti vuodelta 2015 osoitti jo, että 
ilmanpaineen nostaminen on osoittautunut hyödylliseksi. ja sademäärän väheneminen talvikuukausina 
Hallandin, Etelä-Ruotsin ja Pohjois-Euroopan rannikolla.  
 

Regional climate model simulations indicate limited climatic 
impacts by operational and planned European wind farms.  
Robert Vautard et al. 
Myös Keski-Ruotsiin kohdistuu vaikutuksia. 
Suurin osa tummanpunaisesta alueesta sijaitsee Pohjois-Saksassa, 
jossa vallitsee nyt äärimmäinen kuivuus. 
Pisteelliset alueet on laskettu 33 vuoden tilastoja vastaaviksi. 

 
 

 
Vasemmalla olevasta kaaviosta käy ilmi talvisateiden 
väheneminen Länsi- ja Etelä-Ruotsissa. Sininen väri. 
 
Frank Hennig 22-07-22. 
Ilmamassan hidastamisen lisäksi myös virtaustyyppi muuttuu. 
Ilman luonnollinen liike tapahtuu päällekkäisten kerrosten 
päällekkäisenä laminaarisena virtauksena, jossa nopeus on sitä 
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suurempi, mitä korkeampi kerros on. 
 
Maan pinnalla oleva vastus (pinnan karheus), kuten rakennukset, metsät ja vuoristomaisemat, aiheuttaa 
turbulenssia alemmassa ilmakerroksessa ja ilmakerrosten sekoittumiseen johtavaa turbulenssia. 

 
Tuulivoimalat vahvistavat tätä epätasaisuutta. Turbulenssi leviää suppilon muodossa, jonka säde kasvaa, 
kun läheiset ilmakerrokset vetäytyvät mukaan. Tämä suppilo laajenee, kunnes se saavuttaa maanpinnan. 
Tämän seurauksena maanpinnan lähellä oleva kostea ilma kulkeutuu ylöspäin ja ylempien ilmakerrosten 
kuivempi ilma painuu alaspäin. 

O jos ilma on jo korkeammilla paikoilla kosteuden 
kyllästämää, kosteus tiivistyy ja muodostaa pisaroita tai 
jopa pilviä kahdesta syystä: tuulivoimalat hidastavat 
tuulta ja alentavat ilmamassan painetta, kun taas 
ilmanpaine laskee voimaloiden takana. Tämä johtaa 
kosteuden tiivistymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että ensimmäiset tuulivoimalaitokset "puristavat" 
sisään tulevan ilman, mikä voi johtaa sateiden 
lisääntymiseen tällä alueella. Tällöin ei synny sadetta 
kauempana tuulipuolella. Tämä voi auttaa selittämään 
äärimmäistä kuivuutta itäisissä osavaltioissa. 

 
Jos tarkastellaan tuulivoimaloiden jakautumista Euroopassa ja tuulen pääsuuntausta lännestä luoteeseen, 
voidaan havaita, että tuulen on kuljettava suuren määrän tuulivoimaloita läpi alkaen Brittein saarilta 
Pohjanmeren ja Ala-Saksin, Schleswig-Holsteinin ja Mecklenburg-Vorpommernin rannikoiden kautta, 
joten Brandenburgin, Saksin sekä Keski- ja Itä-Euroopan energiamäärän on oltava paljon pienempi. 
Atlantin "sääkeskus" ja sen matalapainepinnat, jotka tuottavat sadetta, eivät enää toimi kuten ennen. 
 
Pelkästään Saksassa sijaitsevien 30 000 tuulivoimalan roottorin lapojen pinta-ala on noin 200 miljoonaa 
neliömetriä. Tämä vastaa 1300 kilometriä pitkää ja 150 metriä korkeaa pyörivää seinää. 
Vaikutukset paikallisiin ja muuttaviin lajeihin ovat "toinen asia". 
 
Kohtalokkaat vaikutukset metsäteollisuuteen 
 

 Jos googletat "Saksan metsä", löydät seuraavat otsikot; 
 - Saksaa koettelee ankara kuivuus - menossa kohti kolmatta hyvin ... 2020-04-27. 
 - Kuumuus ja kuivuus vahingoittavat metsiä Saksassa - P1-morgon. 2019-08-22. 
 - Saksan kuivuus tuhosi neljänneksen syksyn vehnäsadosta. Maa. 2019-05-15. 
 - Äärimmäinen kuivuus on tuhonnut yli 1000 neliökilometriä. 2019-08-17. 
 - Saksan metsien kriisi: "keltainen kortti ihmiskunnalle". Natursidan.se. 
 - https://www.sydsvenskan.se/2020-08-16/som-en-skogsbrand-utan-eld 

 

” Hyönteistuhot ovat saattaneet Saksan 

metsät katastrofaaliseen tilaan. 

Asiantuntijat puhuvat nyt historiallisen 

suuruisesta joukkokuolemasta. Samaan 

aikaan metsänomistajat pelkäävät uusia 

tartuntoja, jotka ovat seurausta toisesta 

https://www.sydsvenskan.se/2020-08-16/som-en-skogsbrand-utan-eld
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kuivasta ja korkeista lämpötiloista 

kärsivästä kesästä." 
Saksan hälyttävä tieteellinen näyttö koskee yksiselitteisesti Halland-Skånen aluetta Etelä-Ruotsissa, ja 
sillä on vaikutuksia itärannikolla aina Keski-Ruotsiin asti. 
Se on kuitenkin selvästi myös jo nyt kohtalokas ja konkreettinen uhka koko Pohjois-Euroopalle, mikä 
edellyttää poliittisia toimia Euroopan komissiossa, Euroopan investointipankkia (EIP) vastaan ja 
Tanskan kanssa käytävissä ESBO-neuvotteluissa. 
 
Amerikkalainen geoteknikko ja professori Cristina L. Archer on simuloinut ja tutkinut 
merituulivoimaloiden aaltovaikutusta tietokonesimulaatioiden avulla (2018). Vaikka maalla sijaitsevien 
tuulituulivoimaloiden maaperäolosuhteet ovat erilaiset ja hyvin vaihtelevat, maalla sijaitsevilla 
tuulivoimaloilla on pääasiassa samat säävaikutukset. Kosteutta poistuu ilmakehästä jatkuvasti kaikissa 
tuulensuunnissa, kesällä voimakkaammin kuin talvella. Lisäksi maa ja ilmakehä kuumenevat 
merkittävästi. Tämä vahvistettiin viimeksi hollantilaisen Wageningenin yliopiston huhtikuussa 2019 
julkaisemassa tutkimuksessa, joka perustui sääolosuhteisiin. 
 Alankomaissa. Ehkäpä Pohjanmerelle suunnitelluista valtavista merituulivoimala-alueista johtuvat 
merkittävät ilmastovaikutukset huolestuttavat nyt muilta salaa. 
 
Uusiutuvan energian käsite ei takaa kestävää tai ilmastoystävällistä energiaa. Tuulivoiman 
maailmanlaajuisia ja paikallisia ilmastovaikutuksia aliarvioidaan. Vahva tieteellinen näyttö viittaa siihen, 
että merituulivoima aiheuttaa ilmasto- ja ympäristömuutoksia, joilla voi olla tuhoisia vaikutuksia 
kansanterveyteen, ilmastoon, ekosysteemeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja metsäteollisuuteen 
Ruotsissa ja koko Euroopan unionissa. 
 
Tuulivoimaloiden on jo vuosikymmeniä epäilty vaikuttavan säähän häiritsevästi. Archerin uraauurtava 
työ turbulenssitutkimuksen monimutkaisella alalla on hiljattain osoittanut tämän. 
 
Se selittää aaltopyörreilmiön, joka syntyy, kun tuulivoimaloiden edessä olevat ilmavirtaukset hidastuvat 
ja synnyttävät niiden taakse pitkiä aaltopyörteitä. Nämä turbulenttiset aallot ulottuvat joskus 50-70 
kilometrin päähän merestä ja heikentävät huomattavasti muiden tuuliteollisuusalueiden takana 
sijaitsevien tuuliteollisuusaluiden suorituskykyä. Tuulifirmojen teho- ja energiantuotantotiedot olisi 
tarkistettava. 
 
Mitä korkeampi torni on ja mitä suurempi roottorin halkaisija, sitä suurempi on sademäärää vähentävä 
vaikutus, lainaus Archerin verkkoartikkelista Renewable Energy Magazine -lehdessä maaliskuussa 
2019. Hän selittää selvästi, miten tuulivoimalaitokset "puristavat" sateen pois matalapainealueilta. 
Tuulivoimaloiden edessä tapahtuu jarrutuksen aiheuttama konvergenssi, jolloin tulevan tuulen on 
kallistuttava ylöspäin, mikä lisää sademäärää paikan päällä. Pystysuora liike vapauttaa kosteutta 
ilmakehään. 
 
Divergenssi on päinvastainen vaikutus. Se aiheuttaa alaspäin suuntautuvaa liikettä vetämällä kuivempaa 
ilmaa alaspäin ja siten vaimentamalla sademäärää. Kun ilma saapuu mantereelle, suuri osa kosteudesta on 
jo poistunut. 
 
Archer: "Olemme saavuttaneet 30 prosentin vähennyksen sademäärissä Harvey-simulaatioissa." 
 
Mutta entä jos yleisö tulee tietoiseksi tuuliteollisuusalueiden todistetuista ilmastovaikutuksista? 
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Ensinnäkin paikallisten asukkaiden vastustus uusien tuuliteollisuusalueiden rakentamista vastaan 
todennäköisesti lisääntyy merkittävästi. 
- Saksan ja monien muiden maiden hallitusten painajainen. 
 
Kiina tietää, mutta "emme halua esteitä". 
 
Kiinassa on maailman suurin asennettu tuulivoimakapasiteetti (211 GW, 2018). Seuraavina tulevat 
Yhdysvallat (97 GW) ja Saksa. Kiinalaiset fyysikot ja meteorologit ilmoittivat tuulienergian 
tutkimustarpeista kymmenen vuotta sitten. 
Vuonna 2010 South China Morning Post (Hongkong) julkaisi artikkelin. "12 kilometriä pohjoiseen 
Huitengliangin tuuliteollisuusalueesta Xilinhotissa, Sisä-Mongoliassa, paimen Siqinbateer havaitsi 
laitumellaan oudon ilmiön, joka hämmentää jopa meteorologeja: "Maa kuumenee nopeasti kuin uuni, 
eikä sadekauden aikana sada pisaraakaan". Hänen väitteensä vastaa hallituksen tilastoja. 
 
Xilingolin liigan vesitilastotoimiston insinööri Li Qinghai sanoi, että viraston sademäärätiedot ovat 
osoittaneet vuotuisen sademäärän vähentyneen merkittävästi suurten tuulivoimaloiden läheisyydessä 
vuodesta 2005 lähtien, jopa 80 prosenttia joillakin alueilla. Hän haluaisikin tutkia tätä ongelmaa 
tarkemmin, mutta ei löytänyt hankkeelle tukea. "Aihetta tutkivat tiedemiehet olivat todenneet, että 
tuulivoima voi vaikuttaa paikalliseen ja maailmanlaajuiseen ilmastoon", se totesi. 
 
Tutkijat ovat kehottaneet hallituksia ympäri maailmaa suhtautumaan asiaan vakavasti. Ennen kuin 
tuulivoimaa lisätään edelleen, tuulivoimaloiden ilmastovaikutukset alueellisiin ja globaaleihin 
ilmastojärjestelmiin on ymmärrettävä tarkasti: "Muuten tämä kehitys voi johtaa odottamattomaan 
katastrofiin.” 
 
Kiinan hallitus kuitenkin hylkäsi päätöksen. He eivät ole koskaan kuulleet tästä aiheesta eivätkä 
rahoittaisi tutkimusta. "Kaikki haluavat tuulivoiman nopeaa kehitystä", sanoi eräs korkea-arvoinen 
virkamies, mutta "emme halua esteitä". 
 
Tämä vahvistaa vaatimusta lykkäyksestä, merituulivoimaa ja maatuulivoimaa koskevien suunnitelmien 
purkamisesta ja Ruotsin energiapolitiikan uudelleenarvioinnista. Tämä on väistämätön tosiasia maan 
tulevaisuuden pelastamiseksi. 
 

8. Ranskan kansallisen järjestön La Fédération Environnement Durablesin (ja muiden) tarmokas 
toiminta ja Euroopan komissiolle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen tehty valitus, koska se ei 
ole noudattanut omia direktiivejään ja analyysejaan tuulivoiman tuhoisista vaikutuksista. 
 
Euroopan kansalaiset, maa toisensa jälkeen, ovat kyllästyneet kaksinaismoralistiseen suhtautumiseen 
tuulivoiman riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista silloin, kun tuuli ei puhalla. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsittelyllä on ennakkotapausta luova vaikutus eurooppalaiseen ja siten myös 
ruotsalaiseen energiapolitiikkaan. 
 
Tämä on hallitukselle, maakäräjille ja kunnille jälleen yksi syy keskeyttää meneillään olevat prosessit, 
sillä Euroopan komissio on monessa suhteessa jättänyt soveltamatta perussääntelykehystään päättäessään 
massiivisista investoinneista merellä ja maalla sijaitsevaan tuulivoimaan. Tämä on erityisen huomattavaa, 
koska pitäisi olla selvää, että noin 15-20 000 tuulivoimalan rakentamista Pohjanmeren, Skagerrakin ja 
Kattegatin alueelle olisi arvioitava niiden kumulatiivisten kokonaisvaikutusten kannalta, jotka 



24 

 

 

kohdistuvat ilmastoon, terveyteen, ekosysteemeihin ja vaikutuksiin elintarviketuotantoon, vesihuoltoon, 
vesivoimaan ja tuleviin vaikutuksiin maa- ja metsätalouden, kalastuksen ja matkailun perusteollisuuteen. 
Pahimmassa tapauksessa se voisi romahduttaa unionin terveyden, ekosysteemit ja talouden. 
 

9. Kymmenen eurooppalaisen kansalaisjärjestön vetoomus Euroopan komissiolle tuulivoiman 
sisällyttämiseksi EU:n meludirektiiviin, jossa asetetaan vaatimuksia terveelle melun 
sääntelykehykselle. Tämä voi johtaa siihen, että Euroopan komissio ei noudata YK:n Euroopan 
talouskomission (UNECE) vaatimuksia, jotka koskevat AC7:n noudattamista, kun se hyväksyy 
merituulivoiman 25-kertaisen lisäämisen. Pääasiassa Pohjanmeren, Skagerrakin ja Kattegatin alueella 
arvioimatta 560 miljoonan kansalaisen terveyteen, perusilmastoon ja ekosysteemeihin vaikuttavia riskejä 
sekä kestävän tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. 
Säännösten olisi katettava myös infraääni, joka koostuu äänettömistä impulssimaisista ilmapurkauksista, 
joiden leviäminen on erittäin voimakasta. 
 

10. Uuden hallituksen energiapolitiikan uudelleenmäärittely "uusiutuvasta" "fossiilivapaaksi". 
Lisäksi tavoitteena on, että päätökset olisi tehtävä näyttöön perustuvin perustein. Edellinen hallitus on 
johdonmukaisesti peitellyt kaikki edellä 1 ja 2 kohdan mukaiset arvioinnit. 

 
• Ruotsin hallitusten harhaanjohtava tiedottaminen ja AC7:n noudattamatta jättäminen on jo 
aiheuttanut kärsimystä ja uhrauksia monille kansalaisille. Riittämätön seuranta ja riskianalyysi 
tunnetuista tuulivoiman kumulatiivisista maailmanlaajuisista ja kansallisista tuhoisista vaikutuksista on 
johtanut virhearviointeihin, joilla voi olla tuhoisia vaikutuksia. 
 
Tiedämme, että nykyisillä erittäin korkeilla tuulivoimaloilla (340 metriä) on voimakas kielteinen vaikutus 
ilmastoon: 

◦ ◦ nostaa keskilämpötilaa 0,3-0,5 0C (maa- ja merialueilla). Aluksi negatiivisempi kuin fossiiliset päästöt. 
◦ ◦ yölämpötila nousee 0,5-3,5 0C. Ei kastetta - kuivuutta 9 km:iin asti. 
◦ ◦ tiivistää meri-ilmaa niin, että sademäärä putoaa mereen. 
◦ ◦ hidastaa tuulen ja veden liikkumista, mikä rajoittaa hiilidioksidin takaisinottoa ilmakehästä. 
◦ ◦ lisää CO2-, metaani- ja N2O-päästöjä kosteikoissa ja metsissä. Metaani 30xCO2. 
◦ ◦ tukahduttaa kasvua ja hiilidioksidin talteenottoa vaikuttamalla fotosynteesiin, mikro-organismien synergiaan 

puiden juurijärjestelmien kanssa, ekosysteemien luonnollisten petoeläinten poissulkemiseen, lisääntyneeseen 
hyönteistuhoon, vähentyneeseen pölytykseen, havupuiden tärpättipäästöihin, jotka muunnetaan syövyttäväksi 
otsoniksi (otsonikierto) jne. 

◦ ◦on estevalaistus, jossa on voimakkaat vilkkuvat valkoiset valot, jotka ovat tuhoisia kuolemanloukkuja. 
◦ LED-valaistuksen suuri sinisen taajuuden osuus aiheuttaa häiriöitä ekosysteemien ja ihmisten vuorokausi- ja 

vuosirytmissä aina solutasolle asti. Maailmanlaajuinen ekologinen ongelma YK:n raportin 2022 mukaan. 
Kasvien keskellä oleva kiinteä punainen valo houkuttelee yöllä eläviä lintulajeja ja hyönteisiä. 

◦ myrkyttää luontoa roottorin lapojen kulumisen kautta, jolloin nanohiukkasia leviää >50 kg/kasvi/vuosi tai 
yhteensä 1000 kg 20 vuoden aikana. Syöpää aiheuttavien ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden (bisfenoli, 
PFAS, raskasmetallit ja alumiini) jatkuva kaatopaikalle sijoittaminen tuhansiksi vuosiksi. Euroopan komissio on 
päättänyt luopua vaiheittain bisfenolista ja PFAS:ista, joten tämäntyyppistä epoksimuovia sisältävien roottorin 
lapojen käyttö on kiellettävä ja uutta teknologiaa on vaadittava. Vanhoja laitoksia varten on laadittava 
käytöstäpoistosuunnitelma.  Kuten Tanska. 

◦ vähentää tuottavaa metsäpinta-alaa biologisen hiilen sitomiseksi. 
◦ lisää metsätuhoja ja metsäpalojen riskiä. 
◦ jakaa maisemia ja luo yhtenäisiä esteitä EU:n metsästrategian vastaisesti. 
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◦ aiheuttaa pysyvän kaatopaikkasijoituksen, kun se poistetaan käytöstä. Maahan jätetään perustukset, joissa on 
2000 tonnia betonia ja 80 tonnia raudoitusta, sekä kaapelit, geodukit ja päällystetyt työtasot. 

◦ Lisää hiilidioksidipäästöjä voimajohtojen, energian varastoinnin, reaktiivisen toiminnan vahvistamisen jne. 
valmistuksessa. 

◦ Lisää ruskean fossiilisen varavoiman tarvetta Saksasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä. 
 
Lisääntyneet päästöt ja kasvihuonekaasujen vähentynyt talteenotto käytön aikana voivat merkitä 
ilmastovaikutusten 5-10-kertaistumista viralliseen arvoon 13-20 grammaa CO2/KWh verrattuna. 
Riippumattomien asiantuntijoiden on arvioitava tämä avoimessa demokraattisessa prosessissa.  
 

11. Tärkeitä ympäristönäkökohtia ei ole otettu huomioon tai niitä on aliarvioitu. 
 

1.  Estevalaistus ja valosaaste. Maailmanlaajuinen uhka. Monet linnut muuttavat yöllä. Yöllä muuttavat 
linnut ovat kiinnostuneita valonlähteistä, erityisesti sääolosuhteissa, joissa näkyvyys on huono, kuten 
sumussa. Joukkokuolleisuus majakoilla on hyvin tiedossa. Punainen valaistus houkuttelee erityisesti 
näitä lajeja. 
 
Laitosten ulommissa osissa on voimakasta vilkkuvaa valkoista valoa, jossa on suuri osuus kylmän 
sinistä taajuutta, mikä houkuttelee suuria määriä hyönteisiä. Liite: Lisäys 4. Valosaastetta koskeva 
kielto. 
 
Hyönteiset suunnistavat yleensä tähtitaivaan mukaan ja tulkitsevat valot väärin tähdiksi. Ylöspäin 
suuntautuva valaistus heijastuu sumusta ja pilvistä (taivaallinen lima) kirkkaudella, joka vastaa 
kaksinkertaista kuunvaloa. Tämä häiritsee kasvien, eläinten, lintujen, kalojen, hyönteisten ja planktonin 
vuorokausirytmiä ja käyttäytymistä. Vuonna 2022 YK on nostanut nämä vaikutukset merkittäväksi 
maailmanlaajuiseksi huolenaiheeksi. 
 
Vuonna 2021 tehdyissä tehostetuissa tutkimuksissa on tunnistettu lopulliset riskit kaikille lajeille koko 
ravintoketjussa. Esimerkiksi valolle herkkä plankton ei nouse yöllä meren pintaan, mikä puolestaan 
vaikuttaa kalojen toukkien ravinnon saatavuuteen. Eräässä tutkimuksessa osoitettiin, että herkkien 
kalalajien lisääntymisvaihe oli häiriintynyt, ja ne olivat vaarassa kuolla sukupuuttoon (Oseania). 
 
Tämä on lisätekijä, joka vähentää planktonin ja ravinteiden määrää kaloille ja merilinnuille. Myrkytyksen 
(nanohiukkaset) lisäksi sedimenttien värähtely, aaltoliikkeen väheneminen, sähkömagneettiset kentät jne. 
 
Palkatut konsultit eivät ole tutkineet tätä ympäristöön liittyvää perusnäkökohtaa.  Päätösasiakirja on näin 
ollen puutteellinen, ja se olisi hylättävä. 
 
Edellinen hallitus on jatkuvasti laiminlyönyt ilmastolain 2 pykälän noudattamisen, joka koskee eri 
toimenpiteiden ilmastovaikutusten arviointia. 
 
Kumulatiiviset vaikutukset voivat olla kohtalokkaita koko Pohjanmeren alueelle, ja ne on otettava esille 
HELCOM- ja OSPAR-elimissä, Euroopan komissiossa ja Tanskan kanssa käytävissä ESBO-
neuvotteluissa. 
 
Ruotsissa on keskeytettävä merituulivoimaloiden rakentaminen. 
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2.  Voimakas tärinä puristaa sedimenttiä ja vahingoittaa merenpohjan eläimistöä. 

 
Jopa 340 metriä korkeissa torneissa on paljon voimakkaampia pyörrevaihteluita, jotka muuttuvat 
perustusten kohdalla maanpinnan värähtelyksi. Ne leviävät kahdella tavalla 
- vaakasuunnassa perustuksista. Mitattavissa 20-80 km:n etäisyydellä. 
 
- pystysuoraan alaspäin suuntautuvina aaltoina, jotka heijastuvat kohti erilaisia syviä kiviä (hiekkakiviä 
ja karbonaatteja) ja savikerroksia, joita ne seuraavat ja joita ne kantautuvat takaisin kohti merenpohjan 
sedimenttikerroksia. 
 
Vuorovaikutteinen tärinä puristaa sedimenttejä ja häiritsee koko pohjaeläimistöä. Tilanne on erittäin 
vakava OSPAR-luetteloon merkityssä merikynnysten ja hautovien megaeläinten, maerlin (ainutlaatuinen 
punalevä) ja hevosenkenkäpenkereiden elinympäristössä, joka kattaa koko Ruotsin talousvyöhykkeen ja 
viisi Natura 2000 -aluetta Kungsbackasta Röde Bankiin. 
 
On oletettu, että 340 metriä korkeiden turbiinien voimakas alaspäin suuntautuva melu vaikuttaa suoraan 
myös veden pintaan ja välittyy merenpohjaan. Tällä on tieteellistä merkitystä, sillä 95 % fyysisestä 
raskaasta äänienergiasta kehittyy <3 Hz. 
 
Satojen yli 2000 tonnia painavien koneiden rakenteiden kumulatiivinen vaikutus vaikuttaa pitkien 
etäisyyksien päähän ja aiheuttaa ilmeisen riskin lajien sukupuuttoon kuolemiselle ja ekosysteemien 
tuhoutumiselle. 
 
Läheisistä tuuliteollisuusalueista saadaan vahvistava vaikutus. Mitä tapahtuu Nordsjö -alueella, jossa on 
jopa 15 000 voimalaa? On huomattava, että tärinä kasvaa merkittävästi kiihtyvyyden, myrskyjen tai 
sykkivien iskujen aikana, kun roottorin lavat ohittavat tornin. Tiedämme, että madot ovat herkkiä 
värähtelyille, jotka ne kokevat saalistajien aiheuttamiksi uhkiksi ja käynnistävät lentokäyttäytymisen. 
Asiasta tietämättömyys on ilmeistä. 
 
Jo vuonna 2011 Italiassa laaditussa raportissa osoitettiin, että kaksi pienempää laitosta voitiin havaita yli 
20 kilometrin etäisyydellä, kun ne olivat toiminnassa. Glasgow'ssa sijaitsevan avaruusobservatorion 
sanotaan olevan 80 kilometrin suojaetäisyydellä näiden tärinöiden välttämiseksi.  
Artikkelin käännös. Michael West, P. Geofyysikko, B.SC., GDM, Kanada (2019) The Industrial 
Wind Turbine Seismic Source. 
 
Vaikka teollisilla tuulivoimaloilla on yleisesti ottaen myönteinen maine puhtaan ja turvallisen energian 

lähteenä, niillä on myös arvostelijoita. Tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvat asukkaat ovat jo vuosien ajan 

raportoineet erilaisista fyysisistä vaivoista, jotka johtuvat tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta ja tärinästä 

(Kelley, jo vuonna 1985; CBC ca, 2011). Melusäännöt, suojaetäisyydet ja muut tuulivoimaloihin sovellettavat 

määräykset näyttävät perustuvan analyysimenetelmiin, joita on historiallisesti käytetty teollisuuslaitoksissa, 

joissa melu on yleensä jatkuvaa tai puolijatkuvaa ja kuuloalueella. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu on 

aivan erilaista - sykkiviä "huippuja" ja suurta amplitudia - kuten seismisen lähteen pulssissa - ja sitä esiintyy 

pääasiassa matalilla taajuuksilla, joita ihmisen kuulo ei pysty havaitsemaan (eli infraääni tai "kuulokäyrän 

alapuolella"). Tässä artikkelissa tarkastellaan tuulivoimaloiden tuottamia signaaleja geofyysikon 

näkökulmasta… 
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Pulssi liikkuu tukipylvästä alaspäin ja maanpinnan läpi kuvan mukaisesti, kun taas ilmapulssi liikkuu 

suoraan ilman läpi. Seismiset pulssit ja ilma-aallot etenevät pallomaisesti ulospäin kaikkiin suuntiin, 

mutta vastatuulessa ilma-aallon amplitudin korkeus voi olla suurempi. Useat pulssin kaikujaksot 

saapuvat eri aikaan eri reiteillä, jolloin geofonivastaanottimessa syntyy aikasarja (Huom. asteikko kuvan 

oikealla puolella) summaamalla. 

 

Johtopäätökset 

 

Maassa toimivan tuulivoiman analyysit sekä seismiset ja ilmapulssitallenteet vahvistavat, että suuret 

teolliset tuuliturbiinit toimivat seismisinä lähteinä, jotka tuottavat matalataajuisia pulsseja noin kerran 

sekunnissa (1 Hz). Ilmapulssin kuultava osa kuulostaa "humaukselta", joten geofysiikan alan perinteen 

mukaan tuulivoimalaa pitäisi kutsua "humina"-seismiseksi lähteeksi (toisin kuin " jysäyttävää" tai " 

puuskuttavaa" lähdettä, joka edellyttää nopeampaa pulssin nousuaikaa). Suurin osa pulssin amplitudista 

on kuuloalueen alapuolella olevilla taajuuksilla, joten henkilö, joka pysähtyy tien varteen kuuntelemaan 

tuulivoimalaa, ei välttämättä kuule mitään ja luultavasti ajattelee, ettei se aiheuta lainkaan merkittävää 

"melua". 

 
Tuulivoima-alaa koskevia säännöksiä laadittaessa ei ilmeisesti ole otettu riittävästi huomioon kahta 

tuulivoima-alalla syntyvään meluun liittyvää näkökohtaa: 

 
että kohina sisältää monia suuren amplitudin piikkejä, ja 

 
että ne ovat pääasiassa matalilla, infraäänitaajuuksilla. Impulssimainen äänilähde, esimerkiksi 

tuulivoimala, edellyttää amplitudimittauksia lyhyeltä aikaikkunalta, kuten 1 sekunnilta, ja analyysia 

varten tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan keskiarvotietoja. 

 
Pitkät analyysiaikaikkunat ja keskimääräinen amplitudi 1/3-oktaavikaistalla on teollinen akustinen 

testausmenetelmä, joka soveltuu vain korkeataajuisille "pyöriville" koneille, kuten dieselgeneraattoreille 

tai jyrsinkoneille. Ontarion nykyiset sääntelyvaatimukset eivät sisällä alle 31,5 Hz:n testitaajuuksia. 

Melun analyysimenetelmiä tuulivoimaloiden sääntelyä varten olisi tarkistettava siten, että ne kattavat 

kaikki tuulivoimaloiden tuottamat matalat taajuudet, koska matalat taajuudet sisältävät eniten tehoa ja 

suurimmat amplitudit..  
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Mikrofonitallenteen painottamattomien huippupulssiamplitudien muuntaminen kuvassa 9 550 metrin 

etäisyydellä ja tuulen nopeudella 5,6 m/s (20 km/h), mukaan luettuna koko taajuusalue 1 Hz:iin, osoitti 

65 dB:n tai sitä suurempia huippuäänenpainetasoja. Lisäksi SPL-melun raja-arvoja ei pitäisi nostaa 

tuulen nopeuden kasvaessa, koska se ei ole järkevää. Hallitusten ja viranomaisten, joiden tehtävänä on 

säännellä tuulivoimaloita, olisi tarkasteltava ja tarkistettava laskentamallejaan (huom. myös 

mittausmalleja), jotta tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien ihmisten ja eläinten terveyden 

suojelemiseksi voidaan luotettavasti panna täytäntöön määräyksiä. 

 
Huomautus: Westin päätelmät puhuvat puolestaan. Toinen rehellinen 
tiedemies, joka lähtee todellisuudesta eli ihmisen kuulojärjestelmästä 
ja hylkää teoreettiset laskentamallit, jotka peittävät alleen 
voimakkaat pulssit epäterveellisellä infraäänialueella. Kuva osoittaa, 
että eri syvyyksiltä tulevat värähtelyt voivat vaiheistua ja tuottaa 
voimakkaita enimmäisääniä maanpinnan tasolla (merenpohjassa), 
joita ilmassa kulkevat pulssit (infraäänet) vahvistavat entisestään. 
 
Äärimmäisen voimakasta infraääntä tuottavat myös kaksi raskasta 
laivareittiä, jotka kulkevat suojelualueiden läheisyydessä. 

 
Infraääni (< 20 Hz) on todennäköisesti havaittavissa kaikkien niiden vesieliöiden kohdalla, jotka pystyvät 
Sandin/Karlsenin (2000) mukaan rekisteröimään hiukkasten kiihtyvyyttä. 10 Hz:n voimakas infraääni, 
jonka hiukkasten kiihtyvyys on 0,01 ms-2, aiheuttaa spontaania välttelyä nuorilla lohilla ja lohen 
smoltteilla (Enger ym., 1993, Knudsen ym., 1992, 1994) ja ankeriaalla (Anguilla anguilla, Sand ym., 
2000). 
Tämä viittaa siihen, että kyseessä voi olla yleisempi reaktio infraäänelle, jota ei ole raportoitu kaikkien 
kalalajien ja pohjaeläinten osalta. Vaikutuksia moreenipohjiin ja kuplariuttoihin ei pidä aliarvioida. 
 
Näitä tosiasioita ei nähdäksemme ole otettu huomioon, ja ne uhkaavat ekosysteemejä ja suojeltuja Natura 
2000 -alueita niin voimakkaasti, että ympäristösäännöstön ennalta varautumisen periaatetta on 
sovellettava. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että tietämyksessä on suuria aukkoja ja että perustutkimusta on 
lisättävä. On pidettävä selvästi epäasianmukaisena, että näitä ratkaisevia kysymyksiä käsittelevät lupia 
hakevien yritysten palkkaamat konsultit. Riippumattomien tutkijoiden ja lääninhallitusten 
asiantuntijayksiköiden on esitettävä nämä todisteet, jotta ympäristöarviointivaltuuskunnat ja 
tuomioistuimet voivat tehdä oikeita päätöksiä. 
 
Näin ollen yrityksen päätöksentekoperuste on hylättävä. 
 

3 .  Vähentynyt hiilidioksidin talteenotto. Vähentynyt planktonin runsaus. Vähemmän 
energiantuotantoa. 
 
Tutkijat Akhtar ym. ovat myös osoittaneet, että suuret turbiinit ja korkeat rakenteet estävät tuulia ja 
merivirtoja. (Acceleration deployment of offshore wind energy alter wind climate and reduce future  
power generation potentials, 2021). Tutkimusryhmä Akhtar et al (Acceleration deployment of offshore 
wind energy change wind climate and reduce future power generation potentials, 2021) toteaa: "Se 
osoittaa, että tuulivoima on rajallinen ja yliarvioitu voimavara Pohjanmerellä". Ne korostavat, että tuuli 
on keskeinen ekosysteemin tuottavuutta muuttava tekijä, ja se olisi otettava huomioon ekosysteemien 
hoidossa ja kalakantojen arvioinnissa. 
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Tuulivoimaloiden takana vallitseva alentunut tuulennopeus alentaa kapasiteettikerrointa 20-25 
prosenttia. 

 
Tällä on merkittäviä vaikutuksia Galene-Kattegat 
South/Galatea -teollisuushankkeisiin vallitsevilla 
länsituulilla. Vielä suurempia energiahäviöitä tapahtuu 
pitkissä energiakomplekseissa lounais-kaakkoistuulilla ja 
luoteis-koillistuulilla. Vaikutuksia aiheutuu myös Galenen 
ja Kattegatt Syd/Galatean teollisuushankkeiden välillä, joita 
erottaa toisistaan Lilla Middelgrundin Natura 2000 -alue (20 
km). Pienemmät aaltoliikkeet vähentävät veden ja ilman 
sekoittumista ja CaCO3:n muodostumista, joka on 
planktonmassan ja meriekosysteemin perusta. 
Plankton muodostaa noin 50 prosenttia maapallon sidotusta 
hiilestä ja tuottaa vastaavan määrän happea. 
Valtamerten heikentyneellä hiilidioksidin 
takaisinimeytymiskyvyllä on merkittäviä vaikutuksia koko 
ravintoketjuun. Vähemmän kalaa tarkoittaa vähemmän 
ravintoa merilinnuille, hylkeille ja pyöriäisille. Ja vähentää 
ihmisten kalastuskiintiöitä. 
Kuva: Horns Reef, Tanska (Vattenfall 60 %). Navan 
korkeus 70 m, roottorin lapa 40 m. Kokonaiskorkeus 110 m. 
Offshore-turbiinit, joiden pyyhkäisypinta-ala on useita 
kertoja suurempi, ulottuvat nykyisin 340 metriin, ja ne 
kohtaavat vieläkin kylmempiä ilmakerroksia, mikä vähentää 
merkittävästi rannikolle tulevaa ilmaa. 
 

Konsultit eivät ole korostaneet näitä vaikutuksia. 
 
Näin ollen todisteet eivät ole käyttökelpoisia, ja hakemus olisi hylättävä. 
 
Lisäksi seuraukset ovat niin vakavia, että ne on otettava huomioon määriteltäessä kansallisia strategisia 
suunnitelmia uusiutuvan energian alalla. Riskit ovat niin suuret, että merituulivoima on kyseenalaistettava 
yleisesti. Vaikutukset ovat Euroopan laajuisia, ja asia on otettava esille Euroopan komission, OSPARin ja 
HELCOMin kanssa. 
 

4.  Nanohiukkasten leviäminen saastuttaa ympäristöä meri- ja maanpäällisissä töissä. Vaikutukset 
ympäristöön, terveyteen ja genetiikkaan. 
 
Ruotsissa monet alueet ovat jo saastuneet hormonitoimintaa häiritsevistä muovin nanohiukkasista, jotka 
ovat peräisin tuulivoimaloiden lapojen ja tornien kulumisesta. Glasgow'ssa sijaitsevan Strathclyden 
yliopiston skotlantilainen perustutkimus ja norjalaiset laskelmat (The Norwegian Turbine Group) 
osoittavat, että roottorin lapojen, moottorin koteloiden ja tornien kuluminen aiheuttaa noin 50 
kilogramman nanohiukkasten leviämisen turbiinia kohti vuodessa tai 1000 kilogramman kokonaismäärän 
20 vuoden aikana. Keskittyy erityisesti vallitsevaan tuulensuuntaan. 
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Hiukkaset sisältävät noin 15 prosenttia hormonitoimintaa häiritsevää bisfenolia ja ovat siksi suuri uhka 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nanohiukkasilla on myös kyky sitoa luontoon varastoituneita 
myrkkyjä, kuten metyylielohopeaa, PFAS-yhdisteitä, alumiinia ja raskasmetalleja. Alle 50 nanometrin 
pituiset hiukkaset voivat kulkeutua kasviplanktonin ja eläinplanktonin, simpukoiden ja merimadon 
mukana ravintoketjussa simpukoiden ja kalojen kautta ihmisiin (1 nanometri (mm) = 1 miljardisosa 
metristä). 
 
Kaikki ihmisen toiminta edistää muovien hajoamista ja nanohiukkasten eroosiota. Tämä on jo nyt suuri 
maailmanlaajuinen uhka, sillä ne leviävät tuulten, sateiden ja vesiväylien mukana syrjäisimmille maa-
alueille ja syvimmille merialueille. Euroopassa on toteutettu merkittäviä toimia muovituotteiden 
leviämisen pysäyttämiseksi ja niiden poistamiseksi käytöstä. Meret ovat jo nyt täynnä muovia. Emme 
koskaan pääse niistä eroon. 
 
Kulumista tapahtuu, kun roottorin lapojen kärjet kohtaavat sadetta, raekuuroja ja lunta yli 300 km/h 
nopeudella. Suolaympäristö, auringonvalo, kylmyys, jääpeite, voimakas turbulenssi ja kuolleiden 
hyönteisten happamoittavat kerrokset lisäävät eroosiovaikutusta. 
 
Monien perusteellisten tutkimusraporttien perusteella tiedetään hyvin, että etureunan syöpyminen on 
suuri ongelma ja aiheuttaa kalliita kunnostuskustannuksia ja tehohäviöitä. Ongelmista keskustellaan 
konferensseissa, ja teollisuus käyttää suuria summia tutkimukseen ongelmien vähentämiseksi. Norjan 
raportissa esitetään esimerkkejä Yhdistyneestä kuningaskunnasta (London Array Park) ja Tanskasta 
(Anholt), jotka ovat vaatineet kalliita korjauksia jo viiden vuoden jälkeen. 
 
• Tutkijat ovat kehittäneet teorian Troijan hevosen ilmiöstä, johon liittyy kiinnittyneiden myrkyllisten 
aineiden vapautuminen kalan ruoansulatuselimissä (happamassa ja lämpimässä ympäristössä). 
Tutkimukset osoittavat myös, että nanohiukkaset voivat läpäistä kalojen veri-aivoesteen ja vaimentaa 
niiden aivotoimintaa (hitaampi pakokäyttäytyminen). Kirjolohella tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
bisfenoli aiheuttaa geneettisiä vikoja useiden sukupolvien ajan. Vaikutukset simpukoihin ja rapuihin on 
esitetty lisäyksessä. Meri- ja järviplanktonin köyhtymisellä voi olla katastrofaalisia maailmanlaajuisia 
vaikutuksia, sillä ne tuottavat noin 50 prosenttia sidotusta hiilestä (CO2) ja maapallon hapentuotannosta. 
Tämä on kiireellinen eloonjäämiskysymys, jota tiedotusvälineet, jäykät "ympäristöpoliitikot", ministeriöt, 
viranomaiset ja tuomioistuimet eivät voi enää peitellä. Niillä on nyt todistustaakka ympäristösäännöstön 
ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti. 
 
Hälyttävät signaalit ovat johtaneet intensiiviseen maailmanlaajuiseen tutkimukseen, josta on tehty satoja 
raportteja ja joka on lisännyt nopeasti tietoisuutta vakavista lääketieteellisistä vaikutuksista. Niitä on 
ihmisillä jo syntyessään. Katso liite II. 
 
Syöpää aiheuttavien ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden jatkuva levittäminen on lopetettava. 
Valtameret ovat jo nyt täynnä muovia, ja maailmanlaajuiset järjestöt puhuvat "tikittävästä pommista". 
 
Uusiin tuulivoimaloihin on sovellettava väliaikaista käyttökieltoa, kunnes tuulivoimateollisuus on 
kehittänyt eroosionkestävää roottorin lapateknologiaa (metallikilvet, grafeeni jne.). 
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5.  Seisminen epävakaus. Kattegatin eteläosassa on Tornquistin ruhjevyöhyke, joka on yksi Pohjois-
Euroopan suurimmista geologisista deformaatiovyöhykkeistä. 
 
 
 
 
 
 
 

-Wikipedia: Tornquistin vyöhyke on laajemman 
Euraasian mannerlaatan kahden osan välisenä 
rajavyöhykkeenä niin sanottu heikkousvyöhyke. 
Levyjen tektonisten liikkeiden erot aiheuttavat 
jännityksiä, jotka voivat laukaista maanjäristyksiä, 
jotka yleensä laukeavat tällaisten 
heikkousvyöhykkeiden ympärillä. Tornquistin 
vyöhykkeellä tapahtuu säännöllisesti useita enemmän 
tai vähemmän voimakkaita järistyksiä. Yksi Skånen 
viime aikojen voimakkaimmista maanjäristyksistä 
tapahtui 16. joulukuuta 2008 Skurupin itäpuolella. 
Järistyksen voimakkuus oli 4,5-5 Richterin asteikolla, 
ja se oli voimakkain Ruotsissa yli 20 vuoteen. 

 
Sadan yli 2000 tonnin painoisista tärisevistä konerakenteista aiheutuvia seismisyysriskejä ei pidä 
aliarvioida. 340 metriä korkeissa rakenteissa on erityisen voimakasta jäännöstärinää voimakkaan 
myrskyn aikana. Kuvan esittelyssä ja pohjan poikkileikkauksessa näkyy syviä, teräviä ja sedimentillä 
täytettyjä rikkonaisuuksia. Tätä tukee lääninhallituksen Stora Middelgrundia koskeva tarkastelu, jossa 
todetaan, että alue on "uponnut maisema", joka tuottaa kaasupäästöjä. 
 
Vyöhyke jakautuu moniin aiempien vikojen aiheuttamiin heikkousvyöhykkeisiin, jotka on täytetty 
löysemmällä geologisella materiaalilla. Middelgrundissa on heikompihuokoisista kalkkikivistä koostuvia 
vyöhykkeitä, joista irtoaa karbonaatteja 500 metrin syvyydestä ja jotka muodostavat ainutlaatuisia 
kuplahyppyriuttoja. Saattaa viitata taustalla oleviin, sedimentillä täytettyihin ruhjeisiin. 
 
Huomattavia maanjäristyksiä on havaittu Halmstadin ulkopuolella ja viimeistään vuonna 2021 Laholmin 
kunnassa. 
Monista tuulivoimaloista aiheutuvat syvälle ulottuvat voimat voisivat olla laukaiseva tekijä, joka 
aiheuttaisi monien tuulivoimaloiden rikkoutumisen ja öljyn vapautumisen. Islannilla on asiantuntemusta 
suorittaa tutkimuksia herkillä alueilla yhden turbiinin osalta. 
 
On olemassa teoria, jonka mukaan alueen kallioperä on halkeillut siinä määrin, että vesi on päässyt 
virtaamaan halkeamia pitkin, mikä tekee alueesta ihanteellisen geotermisen energian talteenottoon. 
Koeporaukset osoittavat, että veden lämpötila 3000 metrin syvyydessä on 80-110 °C.  
Nykyisellä poraustekniikalla päästään 6 kilometrin päähän ja ehkä 200 0C:n lämpötilaan. 
Uusi plasmateknologia (USA) voi saavuttaa 20 km:n etäisyyden ja 500 0C:n lämpötilan. 
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11.6 Uuteen laivareittiin liittyy jo nyt suuria rasitteita ja riskejä. 
 
Merenpohjan arvokkaat rantatörmät ja OSPAR:n pohjaeläinsuojelualue sisältävät ainutlaatuisia 
ekosysteemejä ja uhanalaisten lajien lisääntymisalueita. 
 
Ne ovat jo nyt uhattuina, koska yksi Itämeren raskaan laivaliikenteen reiteistä siirrettiin Ruotsin 
aluevesille vuonna 2018. Alueet altistuvat nyt molemmin puolin vuorovaikutteiselle äärimmäiselle 
laivamelulle (185 dB). Matalataajuinen melu häiritsee turskan viestintäjärjestelmää, mikä vähentää 
hedelmöittyneiden mätirakkuloiden määrää ja vaikuttaa poikasen kokoon. 
 

Reitti kulkee myös Stora Middelgrundin arvokkaan 
leikkialueen poikki, joka on tukossa. Laivareitti on 
paikoin hyvin matala, minkä vuoksi potkurit kulkevat 
lähellä pohjaa (~6 m) ja päästävät sedimenttiä, joka 
sotkee vettä pitkien matkojen päähän. Tällä on 
ekosysteemejä tukahduttava vaikutus, kun veden 
läpikuultavuus heikkenee ja kasvit peittyvät 
lietteeseen. Nämä alueet ovat tärkeitä pyöriäisten 
lisääntymis- ja poikasalueita. Lisäksi se on 
talvehtimisalue useille harvinaisemmille lintulajeille, 
kuten rastaskerttulinnuille, silkkiuikkuille, 
pikkulokeille, merikotkille ja joutsenille. 
 

Erityisillä kuplariutoilla on ainutlaatuisia lajeja, jotka ansaitsevat suojelun.  
 

Raskaan laivaliikenteen siirtäminen itäpuolelle sulkee Natura 2000 -alueet ja nostaa melutasoa 
vedenpinnan alapuolella. Liikenne häiritsee lintujen elämää melun, äänimerkkien ja voimakkaan aallokon 
vuoksi ja vähentää ruokailutilaa. Onnettomuusriski kasvaa, kun lintuparvet joutuvat liikkumaan kohti 
tuulivoimaloita ja ovat vaarassa törmätä niihin. 
Etenkin pimeässä ja kun sumu ja sade peittävät laitteistot. 
 
Merenkulkuväylät ovat myös suuri turvallisuusriski navigointivirheiden, yhteentörmäysten ja 
moottoririkkojen vuoksi. Hallitsemattomat alukset voivat ajautua kohti laitoksia ja aiheuttaa suuria 
ympäristövahinkoja ja öljyvuotoja, kun voimalat romahtavat. On esimerkkejä siitä, että moottorin kotelot 
ja roottorin lavat ovat irronneet ja pudonneet mereen. 
 
11.7 Kaapelijärjestelmien ympärillä olevat sähkömagneettiset kentät vaikuttavat 
pohjaeläimistöön. 
 
Tuotettu sähköenergia tuotetaan tasavirtana. Se ohjataan sisäisten kaapeliverkkojen kautta muuntamoihin, 
jotka muuttavat sen vaihtovirraksi, josta se siirretään mantereelle. 
Kaapelit upotetaan sedimentteihin tai peitetään betonilohkoilla, kun niitä vedetään kallioperän yli. 
Kaapelijärjestelmien ympärille muodostuu sähkömagneettisia kenttiä, jotka nostavat lämpötilaa 
muutaman metrin säteellä kaapeleiden ympärillä. Sähkömagneettisilla kentillä on voimakas vaikutus 
biologisiin järjestelmiin, mutta ne vähenevät nopeasti, jos ne sijoitetaan kahden metrin syvyyteen 
merenpohjan alle. 
 
Skotlannissa sijaitsevan St Abbsin meriaseman tutkijat ovat tutkineet rapuja laboratoriossa ja havainneet, 
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että sähkömagnetismi lamauttaa eläimet lähes liikkumattomiksi, mikä vaikuttaa ravinnon saantiin ja 
keskeyttää niiden vuotuisen vaelluksen lisääntymisalueille. Kalastusteollisuus on ilmoittanut saaliiden 
vähentyneen huomattavasti. 
https://www.havet.nu/elektromagnetiska-falt-hypnotiserar-krabbor 
 
Tutkijat havaitsivat myös solumuutoksia, alhaisemman verisolujen määrän ja alhaisemman 
ravintoaineiden vaihtuvuuden, jotka johtuivat alhaisemmasta aktiivisuudesta (kohonnut verensokeri). 
Tämä on erittäin hälyttävää ja tarkoittaa, että kaapelit ovat kuolemanloukkuja ja uhkaavat suoraan 
sukupuuttoon kuolemisella kyseistä lajia. Vaikutukset vaikuttavat todennäköisesti moniin muihin lajeihin 
ja todennäköisesti koko pohjaekosysteemiin (pohjaeläimistöön). 
- Skotlantilaiset tutkimukset osoittavat myös, että hummerit, jotka käyttävät maan magneettikenttää 
suunnistamiseen, eivät ole suunnistuskykyisiä. Sähkömagnetismi häiritsee hummerin mädin jyvien 
solujen jakautumista. On löydetty viallisia poikasia, joilla on suurentuneet silmät ja vino pyrstö. 
 
Pohjasedimenttien lämpeneminen mahdollistaa uudet elinympäristöt vieraslajeille. 
 
Nämä raportit ovat erittäin hälyttäviä, koska samat vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti kaikkiin 
pohjaeläinlajeihin. Monet lajit elävät syvällä sedimentissä, jossa niillä on tärkeä rooli ekosysteemeissä. 
Sen jälkeen ne altistuvat korkeammille sähkömagnetismin tasoille. Lyhyempiä etäisyyksiä syntyy myös 
silloin, kun kaapelit asennetaan kallion päälle. 
 
- Norjan merentutkimusinstituutti on havainnut, että vedenalaiset kaapelit häiritsevät kalanpoikasia, jotka 
seuraavat merivirtoja kutualueilta Pohjanmerellä Norjan rannikkoa pitkin. Tämä vaikuttaa 
muuttoliikkeeseen ja kehitykseen. 
 
Voimakaapeleilla on myös kumulatiivinen heikentävä vaikutus vaelluskalalajeihin, kuten ankeriaisiin. 
 
Tutkimukset osoittavat, että kalat viipyvät jonkin aikaa jokaisen kaapelin luona. Vaikutukset ovat tällöin 
suuremmat, koska niiden on ohitettava kaikki Pohjanmeren alueen kaapelit. Vielä suurempi vaikutus 
kohdistuu todennäköisesti Sargassomerestä samaa reittiä palaaviin ankeriaanpoikasiin. 
 
Sampi on kesäisin reviirikala, ja talvella se vaeltaa syvemmille vesille. Norjalaiset tutkimukset osoittavat, 
että ne orientoituvat normaalisti takaisin alueelle maan magneettikentän avulla, mutta eksyvät 
sähkökaapeleiden kohdalla. Tällä on todennäköisesti estävä vaikutus lajin lisääntymiseen. Toinen 
norjalainen tutkimus osoittaa, että Barentsinmerellä ja Pohjanmerellä kolja kutee kaukana merellä 
mantereen puolella. Vastakuoriutuneet poikaset kasvavat paljon lähempänä rannikkoa, jossa ne 
ajelehtivat virran mukana. 
 
Tutkijat osoittavat, että poikasilla on sisäänrakennettu kompassi ja että ne seuraavat aktiivisesti 
luoteissuuntaista kurssia (319 astetta). Selityksenä pidetään sitä, että poikaset olisivat muutoin seuranneet 
Norjan kanaalivirtausta ja hajaantuneet pois Pohjanmereltä. Magneettiset häiriöt voivat siten vaikuttaa 
tähän lajiin. Tämä pätee myös haikaloihin, rauskuihin ja luultavasti moniin muihin lajeihin, joiden 
poikaset seuraavat Norjan rannikkoa pitkin kulkevia virtauksia kohti pohjoisessa sijaitsevia poikasalueita. 
 
Tämä tieteellinen näyttö on hyvin hälyttävää ja osoittaa, että ekosysteemit voivat ajautua kohti 
tuhoutumista.  Tieteelliset havainnot ovat niin vakavia ja tietovaje niin suuri, että on sovellettava 
ympäristösäännöstön periaatteita, jotka koskevat varovaisuutta, parhaita käytäntöjä ja yhteenvetoa muista 

http://www.havet.nu/elektromagnetiska-falt-hypnotiserar-krabbor
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kasautuvista uhkista 
 
Vaatimus merituulivoimateollisuuden lykkäämisestä ja uudelleenarvioinnista on väistämätön. 
 Kaikki muu on lasten ja lastenlasten pettämistä. 
 
Prosessi voi vaatia 5 vuoden arvioinnin ja riskianalyysin kaikista tuhoisista vaikutuksista. 
Tällä välin voidaan käyttää useita muita fossiilivapaita vaihtoehtoja, joiden potentiaali on yli 100 TWh. 
Tieteellinen näyttö viittaa siihen, että ankkuroidusta perustamistekniikasta on luovuttava Pohjanmeren ja 
Itämeren alueiden pelastamiseksi. 
 
Fokus kan möjligen läggas på flytande anläggningar i Atlanten, som producerar vätgas och kan hämtas  
av tankfartyg. Härigenom sparas stora mark- och havsområden för en ineffektiv produktion. 
 

11.8 Merellä sijaitsevat teollisuuslaitokset aiheuttavat suuria infraäänipäästöjä pitkien 
etäisyyksien päähän. 

Infraääni on äänetöntä sykkivää ilma-aaltoa, jonka taajuus on < 20 Hz ja joka syntyy roottorin lapojen 
suuntaisesti ja tornin ohi kulkiessa. Äärimmäinen äänenpaine syntyy roottorin lapojen kärjissä, jotka 
voivat saavuttaa 300 km/h nopeuden. Tornien kohdalla kulku tuottaa voimakasta infraääntä noin 1 Hz:n 
taajuudella ja useita kaikuja 2 ja 4 Hz:n taajuudella. 

 
95 % fyysisestä äänienergiasta kehittyy <3 Hz. 
 
Suurten voimaloiden erittäin voimakasta infraääntä on aliarvioitu. 
 
Infraääni voi levitä paljon pidemmälle kuin Hallandin rannikolla 20-33 kilometrin etäisyydelle. 
Voimakkaat tuulet korkealla vaikuttivat äänen etenemiseen kolmella tavalla: 
 
- Ilman aallot taipuvat alaspäin tai seuraavat ilmakehän kerroksia kohti rannikkoa ja saavuttavat 
Hallandin rannikkomaiseman korkeammat alueet. (Omar Marcillo et al. mittasivat tuulipuiston infraääniä 
90 km:n päässä teollisuuslaitoksesta, jossa oli 60 1,5 MW:n turbiinia.) Tuulivoimalat ovat kuitenkin 
hyvin lähellä. USA, 2014. Lieriömäinen äänen eteneminen) 
 
- alaspäin suuntautuvat ääniaallot heijastuvat veden yli ja osuvat rannikkoalueen koteihin 
(sylinterimäinen äänen eteneminen). 
 
- Suoraan ylöspäin suuntautuvat ääniaallot kimpoavat 2-20 kilometrin korkeista ilmakerroksista ja 
palautuvat kohti maata rannikkomaisemassa. Korealainen tutkimus. 
 
Lisäksi ääniaallot voimistuvat, kun ääni on vuorovaikutuksessa muiden kohteiden kanssa. Sekä oman 
voimalan sisällä että muiden voimaloiden kanssa. Aallonpituuksien amplitudi (nollan ja maksimin erotus) 
kaksinkertaistuu, kun ääniaallot tulevat vaiheeseen, mikä pidentää äänen etenemistä huomattavasti. 
Tällöin monien voimaloiden yhteistoiminnalla on suuri merkitys. 
 
Kesäyönä voi esiintyä lisävahvistusta, kun voimakkaat matalat suihkutuulet (100 km/h) voivat ulottua 
jopa sadan metrin korkeuteen merenpinnasta. 
 
Tavallisesti äänen pallomainen eteneminen pätee kaikkiin suuntiin, kun vaimennus on 6 
dBA/kaksinkertainen etäisyys. Tuulivoimalat tuottavat ääntä korkealta. Voimakkaat tuulet aiheuttavat 
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ääniaaltojen muuttumisen vaakasuoraksi, niin sanotuksi sylinterimäiseksi äänen etenemiseksi noin 700 
metrin korkeudesta alkaen. Tämän jälkeen vaimennus vähenee 3 dBA:iin kaksinkertaista etäisyyttä kohti. 
 
Kaksinkertainen etäisyyssarja on: 
1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096-8192-16384-32768 metriä 
 
Tanskan länsirannikon edustalla Horns Klintissä tehdyissä mittauksissa mitattiin 90-120 dB 100 metrin 
korkeudella. Kun lisätään + 7 dBA tasoitettua enimmäisääntä varten, saadaan 9 kaksinkertaistusta tai 27 
dB:n vähennys. Yli 70 dB:n arvot voisivat silloin teoriassa saavuttaa maanpinnan ilman kautta. 
 
Sama pitkä äänen eteneminen saadaan myös veden yli heijastuville ääniaalloille. Tällä on vahvistava 
vaikutus ilmassa kulkevan energian lisäksi. 
- Suodattamattomien mittausten esittäminen dBZ:nä osoittaa korkeat äänitasot < 200 Hz. 
 
- Van den Berg osoitti äänenpainetason olevan lähellä 90 dB SPL 1 Hz:n taajuudella. Edellyttää äänen 
pitkää etenemistä. 
 
- Sugimoto et al. havaitsivat äänenpainetta lähellä 100 dB SPL 2 Hz:n taajuudella. Edellyttää äänen 
pitkää etenemistä. 
 
- Salt et al. päättelevät, että infraääni saattaa vaikuttaa kuulo- ja tasapainojärjestelmiin eri mekanismeilla 
kuin kuultava ääni. 
 
- Zhou et al. (2012) havaitsivat, että tuuli on voimakkaampaa yöllä kuin päivällä (noin 50 %) ja kaksi 
kertaa voimakkaampaa kesällä kuin talvella. Suhde kosteuteen. Tämä merkitsee suuria eroja laskettuihin 
arvoihin nähden ja suurempia häiriöitä, koska taustamelu on yöllä vähäisempää. 
 
- Infraäänen ja rakennustöiden perustusten aiheuttaman maan tärinän yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa 
resonanssia ja nostaa melutasoa sisätiloissa 2 dBA:lla. 
 
- Marcillo et al. mittasivat korkeita infraäänitasoja 90 kilometrin päässä tuulipuistosta, jossa oli 60 1,5 
MW:n turbiinia. Katso II osa. 
 
 Avomerilaitokset, joissa on useita toisiinsa vaikuttavia tuulivoimaloita, voimistavat äänitasoja niin, että 
ne kantautuvat Hallandin rannikolle useimmissa sääolosuhteissa. Falkenbergin alueella on useita maalla 
sijaitsevia tuulivoimaloita, 5 pienempää tuulivoimalaa satama-alueella ja läheinen Skottarevetin 
tuulivoimapuisto (7 km) uhkaa sitä entisestään. 
 
11.9 Infraääni aiheuttaa terveysongelmia ja sairauksia, kun altistumisaika on pitkä.  
 
Yhä useammat raportit osoittavat, että pitkäaikainen altistuminen infraäänelle, matalataajuiselle melulle, 
amplitudimodifioidulle äänelle ja maan tärinälle aiheuttaa vakavia lääketieteellisiä oireita. 
 
Kuulovaikutukset tunnetaan ja ne on dokumentoitu hyvin WHO:n ohjeissa Environmental Noise in 
Europe 2018 (Ympäristömelua koskevat WHO:n suuntaviivat Euroopassa 2018). Kolme ruotsalaista 
asiantuntijaa, Nilsson, Ericsson ja Pershagen, vastasivat lääketieteellisestä liitteestä, jossa kuvattiin 
pääasiassa äänimelun aiheuttamiin unihäiriöihin liittyviä terveysongelmia. 
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Nyt on saatavilla tieteellistä näyttöä siitä, että päätösasiakirjat perustuivat virheellisiin laskenta- ja 
mittausmalleihin, keskiarvojen laskemiseen, dBA-suodatukseen, jossa jätetään pois matalataajuinen melu 
ja jätetään huomiotta vaikutukset alueilla, joilla on matala taustamelu ja kylmä pohjoismainen ilmasto, 
jne. 
 
Tutkimukset osoittavat, että amplitudimoduloitu melu voi ulottua neljä kertaa pidemmälle kuin lasketut 
turvaetäisyydet, ja se on haitallista lapsille ja nuorille, ikääntyneille (yli 50-vuotiaat) ja henkilöille, joiden 
kuulokynnys on normaalia matalampi (50 %). 2 prosentilla väestöstä kuulokynnyksen mukaan melu on 
12 dBA normaalia matalampi. 
 
Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että: Äänenpaineen määrä ja nopea muutos stimuloi 

tasapainoelimistöä, ei kokonaisenergiataso. Kyse ei ole keskimääräisestä energiasta vaan pikemminkin 

lyhyistä, voimakkaista piikeistä. 

 
WHO on jo vuonna 2018 suositellut, että teknisen harhaanjohtavan dBA-arvon jatkuva käyttäminen 
lopetetaan, ja kehottaa kehittämään uusia laskenta- ja mittausmalleja ja raja-arvoja yhteistyössä 
terveydenhuoltoalan kanssa. 
 
Näihin malleihin on sisällytettävä myös infraääni, amplitudimodifioitu ääni ja maanpinnan tärinä sekä 
paikallinen topografia ja sääolosuhteet. 
 
Edellinen hallitus on kyynisesti torjunut nämä vaatimukset. 
 
Saksalaiset lääketieteen asiantuntijat, Ärzte für Immissionsschutz, asettavat 60 dBZ:n raja-arvoksi 
terveelliselle tasolle tai 10 km:n etäisyydelle. Kun kyse on yhdestä tuulivoimalasta. 
 
Nämä tasot ovat täysin realistisia Hallandin rannikkoalueen ja sen sisämaan asukkaiden kannalta. Yhä 
korkeammat turbiinit saavat aikaan voimakkaampia tuulia, jotka tuottavat voimakkaita sykkiviä ilma-
aaltoja 1-3 Hz:n taajuudella. 
Äänen eteneminen pitenee 2-3 kertaa vallitsevassa länsituulensuunnassa. 
 
Yhdysvalloissa tehdyssä kuolemansyytietokantojen, säätietojen ja tuulivoimaloiden asennusten 
ristiintaulukoinnissa 800 piirikunnassa kymmenen vuoden ajalta havaittiin merkittävä korrelaatio ja 
itsemurhien kolminkertainen lisääntyminen 10-25 kilometrin etäisyydellä (Eric Zou). Erityisesti 
iäkkäiden miesten kohdalla vallitsevassa tuulensuunnassa. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että raja-arvo (annosnopeus) pienenee pitkäaikaisessa 
altistumisessa ja saavuttaa epäterveellisen tason noin kahden vuoden kuluttua. (Liittyy työlainsäädännön 
85 dB:iin). Infraäänelle altistumista lisäävät ilmanvaihtojärjestelmät, ajoneuvot ja lentokoneet sekä 
koneet teollisuus- ja kotiympäristöissä..  On erittäin tärkeää, että selvitämme ensin lääketieteelliset 
vaikutukset yhteistyössä tutkijoiden ja lääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Erittäin huolestuttavat 
laboratoriotutkimukset osoittavat, että matalataajuisella melulla ja infraäänellä on lääketieteellisiä, 
patologisia ja psykologisia vaikutuksia. 
 
- Kasprzak. Aivotoiminnan ja hengitystaajuuden väheneminen. 
- Vahl et al. Heikentynyt sydänlihaksen kapasiteetti 20 %. "Ääni iskee sydämeen kuin vasara". 
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- Münzel et al. Yhteys oksidatiivisen stressin aiheuttamiin vaurioihin verisuonissa ja tulehdussoluissa. 
- Zou. Tuulivoiman kehityksen ja itsemurhien määrän välillä on merkittävä yhteys Yhdysvalloissa. <25 
km.- Ärzte für Immissionsschutz. Terveyshaittojen kynnysarvo >60 dBZ tai 10 km etäisyys yksittäisen 
turbiinin osalta. 
- Avoin kirje, jossa varoitetaan Saksan hallitusta riskeistä. 
- Kaula. Seurantatutkimus. Varoitus "väsynyt, ärtynyt ja sairas väestö". 
- Työympäristö (Japani ja Iran). Tuulipuistojen huoltotyöntekijöiden terveydentila on huonompi.- 
Lindblad. Emeritusprofessori, KTH. Esitelmä varoituksineen. 
- Portugalin raportti. Infraääni aiheuttaa sepelvaltimoiden perivaskulaarista fibroosia. 
- Tulehdusmekanismin riski. Saksalainen raportti. fMRI X-ray. Muuttunut toiminta elintärkeissä 
aivokeskuksissa pitkäaikaisen infraäänialtistuksen aikana. Magnetoenkefalografia (MEG) osoitti suurta 
yksilöllistä eroa (12 Hz). patologiset pitkäaikaisvaikutukset? 
- Koch, EU:n tukema raportti. Aivotoiminta 8 Hz:n taajuudella, yksinomaan aivokuorella. Alhaiset 
beetasignaalit <20 Hz. 
- Puolalainen eläinlääketieteellinen tutkimus. Negatiivinen painonnousu sioilla (10 kg) ja hanhilla. 
Muuttuneet veriarvot. 
- Yhdistynyt kuningaskunta. Badger-tutkimus. Yksilöillä, jotka ovat 1 km:n päässä vkv:stä, on 2,6 kertaa 
korkeampi kortisolitaso kuin 10 km:n päässä. 
- Alves-Pereira, et al. Paksuuntunut sydänpussin, keuhkokudoksen ja verisuonten paksuuntuminen, 
aivomuutokset kuten vanhuksilla. 
 http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf 
 
 

 
Vasemmalla normaali sydänpussi (perikardium). 
Paksuuntunut kudos oikealla. 
 
 
 
 
 
Normaali keuhkokudos (alveoli) vasemmassa kuvassa. 
Paksunutta keuhkokudosta oikealla. 
 
 

 
Saksalaiset röntgentutkimukset viittaavat siihen, että havaintomekanismit voivat muuttua 20 Hz:n 
taajuudella ja että infraääni aiheuttaa aivoissa jatkuvan tiedostamattoman kuuloprosessin. 
 
Magneettikentän arvot muuttuvat taajuuksien pienentyessä ja ovat selvästi yksilöllisiä, mikä voi viitata 
suuriin yksilöllisiin eroihin infraäänen havaitsemisessa. Tämä vahvistaa raportteja erityisestä kokemus-
/aistimiskynnyksestä, joka koetaan noin 30 dB kuulokynnyksen alapuolella (Kelley, Salt-Hullar, 
Cooper, Thorne ja Persinger). 
 
Toinen havainto on, että infraäänen aiheuttamat muutokset aivotoiminnassa vaikuttivat vain kolmeen 
aivojen osaan, jotka osallistuvat emotionaaliseen, autonomiseen kontrolliin ja reaktioihin: oikeaan 
aivokuoreen (rSTG), etummaiseen aivokuorelle (ACC) ja oikeaan amygdalaan (rAmyg). Tämä saattaa 

http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf
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vahvistaa hypoteeseja masennusvaikutuksista. Kuten on havaittu myös pitkäaikaisessa altistumisessa 
luonnollisille infraäänilähteille, kuten Fön-tuulille Alpeilla, Mistral-tuulelle Ranskassa ja Scirocco-
tuulelle Pohjois-Afrikassa. 
 
Raportit annostasojen pienenemisestä pitkäaikaisen altistumisen myötä viittaavat epäterveellisiin 
vaikutuksiin 2 vuoden kuluessa. Infraäänialtistuksella on erityinen WHO:n tautidiagnoosi ICD-10-CM 
T75.23XD. T75.23R42. 
 
Valtion laiminlyöntiä voidaan pitää valvomattomana lääketieteellisenä kokeena, joka on näin ollen 
lopetettava 7 artiklan mukaisesti. Laiminlyöntiä kuvataan tarkemmin II osassa. 
 
Edellisen hallituksen harjoittama kansalaisten elinympäristön, terveyden ja talouden tuhoaminen on 
historiallista vallan väärinkäyttöä, jolla on keskeisiä kansallisia piirteitä. 
 

11.10 Kansantaloudellinen analyysi puuttuu.  

 
Perusteollisuuteen kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia ei ole laskettu. Talouden laman riskit ovat 
ilmeiset; 
 

• - kielteinen maaseudun kehitys. slummit ja väestökato. 
• - pohjaveden pinnan aleneminen, kuivuus ja ruoantuotannon väheneminen. 
• - vesipula kotitalouksissa, teollisuudessa ja sosiaalipalveluissa. 
• - vähentää vesipohjaista energiantuotantoa. vähemmän vettä joissa. 
• - lohi- ja taimenjokien tilan heikkeneminen. Paikalliset ilmastovaikutukset. Pinta-alan ja kasvun 

väheneminen metsätaloudessa. Infrapuna- ja matalataajuinen melu häiritsee mikrofaunan 
värähtelyviestintäjärjestelmiä, vahingoittaa ekosysteemejä ja viivästyttää humuksen hajoamista ja 
ravinteiden vaihtumista. 

• - Metsäteollisuuden raaka-aineiden saatavuuden heikkeneminen. 
• - Kalastusala on jo nyt uhattuna. Meret kuolevat. 
• - poronhoito on uhattuna ja osittain jo hävinnyt. 
• - Matkailu on tuhoutumassa, kun ulkomaiset hyväksikäyttäjät valtaavat avoimet maisemat ja jäljellä 

olevat hiljaiset ympäristöt, metsät ja vuoret. 
 
Maan edellinen hallitus, ympäristöarviointilautakunnat ja tuomioistuimet eivät ole olleet kiinnostuneita 
näistä kohtalokkaista kysymyksistä. 
 
Laajemman demokraattisen prosessin ja kansalaisten osallistumisen tarve ÅK7:n puitteissa on ilmeinen. 
Ilmastoon, ekosysteemeihin ja biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien tuhoisien 
kokonaisvaikutusten riskianalyysin puuttuminen voi aiheuttaa kohtalokkaita kansantaloudellisia 
sivuvaikutuksia maan tärkeimmille teollisuudenaloille. 
 
11.11 Geopoliittinen riski 
 
Vastuulliset ministerit ovat kadonneet poliittisen takaoven kautta. Tutkimatta geopoliittisia riskejä 
Ruotsista on tulossa kansainvälinen hyödykesiirtomaa, jossa sen kulttuurikylistä ja meristä tulee 
kansainvälisten rahoitusyhtiöiden ja diktatuurivaltioiden spekulatiivisia kohteita.  
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- Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tuulivoimateollisuuden yhteyksiin veroparatiiseihin ja 
veronkiertoon tähtääviin liiketoimiin. 
- mahdollisuudet viedä Ruotsin siirtymävaiheessa tarvittavaa sähköenergiaa sähkönhankintasopimusten 
kautta. 

- mahdollisuudet toimittaa offshore-laitoksissa tuotettua vetyä suoraan mantereen markkinoille 
rahtilaivoilla. Ruotsin tarpeiden mukaan. 

- vaikutus maan turvallisuuspolitiikkaan ja taloudelliseen riippumattomuuteen. 
 
Pelottava väite on edellisen hallituksen lausunto, jonka mukaan kansainväliset yritykset "ovat jonossa 
ympäristöministeriössä". Potentiaaliksi on mainittu > 400 TWh. 
 
Amerikkalainen geoteknikko ja professori Cristina L. Archer on simuloinut ja tutkinut 
merituulivoimaloiden aaltovaikutusta tietokonesimulaatioiden avulla (2018). Vaikka maalla sijaitsevien 
tuulipuistojen maaperäolosuhteet ovat erilaiset ja hyvin vaihtelevat, maalla sijaitsevilla tuulivoimaloilla 
on pääasiassa samat säävaikutukset. Kosteutta poistuu ilmakehästä jatkuvasti kaikissa tuulensuunnissa, 
kesällä voimakkaammin kuin talvella. Lisäksi maa ja ilmakehä kuumenevat merkittävästi. Tämä 
vahvistettiin viimeksi hollantilaisen Wageningenin yliopiston huhtikuussa 2019 julkaisemassa 
tutkimuksessa, joka perustui Alankomaiden sääolosuhteisiin. Ehkäpä Pohjanmerelle suunnitelluista 
valtavista merituulipuistoista aiheutuu nyt salaisesti huolta merkittävistä ilmastovaikutuksista. 
 
Tuulivoimaloiden on jo vuosikymmeniä epäilty vaikuttavan säähän häiritsevästi. Archerin uraauurtava 
työ turbulenssitutkimuksen monimutkaisella alalla on hiljattain osoittanut tämän. 
 
Se selittää aaltopyörreilmiön, joka syntyy, kun tuulivoimaloiden edessä olevat ilmavirtaukset hidastuvat 
ja synnyttävät niiden taakse pitkiä aaltopyörteitä. Nämä turbulenttiset aallot ulottuvat joskus yli 50 
kilometrin päähän merelle ja heikentävät vakavasti muiden tuuliteollisuusalueiden takana sijaitsevien 
tuuliteollisuusalueiden suorituskykyä. Yritysten teho- ja energiantuotantotiedot olisi tarkistettava. 
 
Mitä korkeampi torni on ja mitä suurempi roottorin halkaisija, sitä suurempi on sadetta vähentävä 
vaikutus, lainaus Archerin verkkoartikkelista Renewable Energy Magazine -lehdessä maaliskuussa 
2019. Hän selittää selvästi, miten tuulivoimalaitokset "puristavat" sateen pois matalapainealueilta. 
Tuulivoimaloiden edessä tapahtuu jarrutuksen aiheuttama konvergenssi, jolloin tulevan tuulen on 
kallistuttava ylöspäin, mikä lisää sademäärää paikan päällä. Pystysuora liike vapauttaa kosteutta 
ilmakehään. 
 
Divergenssi on päinvastainen vaikutus. Se aiheuttaa alaspäin suuntautuvaa liikettä vetämällä kuivempaa 
ilmaa alaspäin ja siten vaimentamalla sademäärää. Kun ilma saapuu mantereelle, suuri osa kosteudesta 
on jo poistunut. 
 
Archer: "Saavutimme 30 prosentin vähennyksen sademäärissä Harvey-simulaatioissa."  Mutta entä jos 
yleisö tulee tietoiseksi tuulipuistojen todistetuista ilmastovaikutuksista? 
 
Ensinnäkin paikallisten asukkaiden vastustus uusien tuulipuistojen rakentamista vastaan todennäköisesti 
lisääntyy merkittävästi. 
- Saksan ja monien muiden maiden hallitusten painajainen. 
 
Kiinassa on maailman suurin asennettu tuulivoimakapasiteetti (211 GW, 2018). Seuraavina tulevat 
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Yhdysvallat (97 GW) ja Saksa. Kiinalaiset fyysikot ja meteorologit ilmoittivat tuulienergian 
tutkimustarpeista kymmenen vuotta sitten. 
Vuonna 2010 South China Morning Post (Hongkong) julkaisi artikkelin. "12 kilometriä pohjoiseen 
Huitengliangin tuulipuistosta Xilinhotissa, Sisä-Mongoliassa, paimen Siqinbateer havaitsi laitumellaan 
oudon ilmiön, joka hämmentää jopa meteorologeja: "Maa kuumenee nopeasti kuin uuni, eikä sadekauden 
aikana sada pisaraakaan". Hänen väitteensä on yhtenevä hallituksen tilastojen kanssa. 
 
Xilingolin liigan vesitilastotoimiston insinööri Li Qinghai sanoi, että viraston sademäärätiedot ovat 
osoittaneet vuotuisen sademäärän vähentyneen merkittävästi suurten tuulivoimaloiden läheisyydessä 
vuodesta 2005 lähtien, jopa 80 prosenttia joillakin alueilla. Hän haluaisikin tutkia tätä ongelmaa 
tarkemmin, mutta ei löytänyt hankkeelle tukea. "Aihetta tutkineet tiedemiehet olivat todenneet, että 
tuulivoima voi vaikuttaa paikalliseen ja globaaliin ilmastoon", siinä todetaan. "Emme halua esteitä." 
 
Tutkijat ovat kehottaneet hallituksia ympäri maailmaa suhtautumaan asiaan vakavasti. Ennen kuin 
tuulivoimaa lisätään edelleen, tuulivoimaloiden ilmastovaikutukset alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ilmastojärjestelmiin on ymmärrettävä tarkasti: "Muuten tämä kehitys voi johtaa odottamattomaan 
katastrofiin". 
 
Kiinan hallitus kuitenkin hylkäsi päätöksen. He eivät ole koskaan kuulleet tästä aiheesta eivätkä 
rahoittaisi tutkimusta. "Kaikki haluavat tuulivoiman nopeaa kehitystä", sanoi eräs korkea-arvoinen 
virkamies, "emme halua mitään esteitä tälle toiminnalle". 
 
Vuonna 2016 China State Grid käynnisti Pekingissä toimivan vihreän energian lobbausorganisaation 
GEIDCOn. 
 
Kiinalla on näin ollen tilaisuus ohjata länsimaat kohti tuhoisaa, ilmastoa vahingoittavaa, kuivumista 
aiheuttavaa ja terveyttä vahingoittavaa energiamuotoa ja samalla saada valtavia taloudellisia voittoja. 
China State Grid, GEIDCO ja IVA ovat yhteydessä toisiinsa. 
 
Kiina omistaa 19,7 prosenttia Norrbottenin tuulivoimasta. Suurin yksittäinen tuulivoimayhtiö on 
kiinalainen ydinvoimayhtiö CGN. On varoitettu, että Kiina voisi käyttää tällaista omistusta 
painostuskeinona." 
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11.12 Pohjanmeren alueen korkein suojeluvaatimus 
 
Ilmakuvatutkimukset (2000) osoittavat, että Kattegatin keski- ja pohjoisosassa sijaitseva alue (ns. 
pohjoinen Kattegat) sijoittuu ensimmäiselle sijalle 20:stä merilinnuille kansainvälisesti tärkeästä alueesta. 
Yhteensä 30 lajia. 
 
Taulukossa 1 esitetään Pohjanmeren, Englannin kanaalin ja Kattegatin alueiden tärkeyden analysoinnin 
jälkeen laadittu järjestysluettelo merilinnuille. Keskittyminen ulommille merenrannoille on ilmeistä. 
 
Alue Järjestys Lajien määrä Osuus yht. % yht 
Pohjoinen Kattegat  1  10  96,7 20,5 
Ruorsin länsirannikko 15 1 2,0 0,4 
 
Kuva 2. Middelgrunden on yksi viidestä tärkeimmästä silakka-alueesta koko Pohjanmeren alueella. 

Kuva 3. Keski-Kattegat on koko Pohjanmeren alueen tärkein alue rauskun kannalta. Suhde 10/1.  

Kuva 4. Keski-Kattegat on yksi kahdesta tärkeimmästä alueesta, joilla koljakkakaloja esiintyy koko 

Pohjanmeren alueella.  

Kuva 5. Alue on Kattegatin lokkien tärkein talvehtimisalue. 

 

Kuva 6. Koko Itämeren alueen suurin ja vilkkain vesilintualue. Kattaa koko Tanskan ja Ruotsin välisen 

alueen. suojeluarvo >50 verrattuna noin <5 ympäröivillä vesillä (Skov 2007). 

 
Alue on luokiteltu IBA-alueeksi (Skov 2000). BirdLife International on noin 20 vuoden ajan toteuttanut 

ohjelmaa, jonka tavoitteena on tunnistaa ja suojella tärkeiden lintualueiden verkostoa (Important Bird 

Areas, IBA), jossa kullekin lintulajille pitäisi olla suojeltuja alueita, joilla laji voi pesiä, muuttaa ja 

talvehtia. 

 
Alueet määritellään tiukkojen tieteellisten kriteerien ja 
kansainvälisen näkökulman perusteella. Ajatuksena on, että IBA-
alueiden verkoston olisi oltava vähimmäisvaatimus kunkin 
lintulajin säilymisen varmistamiseksi. Jos IBA-alue tuhoutuisi, 
menetettäisiin suhteettoman suuri osa lajin 
kokonaispopulaatiosta. 
 
Alueen nimeäminen IBA-alueeksi ei anna virallista 
(oikeudellista) suojelua. Merkintää voidaan kuitenkin käyttää 
perusteena viranomaisten ja maanomistajien kanssa käytävissä 
keskusteluissa, joissa pyydetään alueen varaamista lintu- tai 
luonnonsuojelualueeksi. 
 
Kuva 7. IBA-alueen ruotsalainen osa sijaitsee Hallandin ulommalla järvellä Nidingenin (Kungsbackan 

lounaispuolella) ja Tylösandin Halmstadin korkeudella (Skov 2007). 

Kuva 8. Tammikuun 6. päivänä 2022 tehdyt ilmakuvatutkimukset osoittavat, että alue on 

Galatea/Kattegat South ja Stora Middelgrundin itäpuolella on erittäin tiheä rastaskerttujen tiheys. Suhde 

17-50 verrattuna Fladen 1-3:een. 
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Muiden tietojen mukaan 75 prosenttia venäläisistä ja siperialaisista tundramerenmerikotkista talvehtii 

Kattegatissa. Tutkimuksesta käy myös ilmi yksittäisten lajien kannalta tärkeimmät alueet eri 
vuodenaikoina. Se vahvistaa entisestään alueen merkitystä kyseisten lajien ja pyöriäisten 
talvehtimisalueena. 
 
11.13. Alue on maailmanlaajuisesti merkittävä. 
 
Luonnonsuojeluyksikön (NVE) vaatimustenvastaisuusilmoituksen mukaan tutkimus osoittaa, että 
Middelgrundenin (ydin) silakkatiheys on toiseksi suurin Pohjanmeren alueella marraskuun ja helmikuun 
välisenä aikana. Lisäksi noin 75 prosenttia maailman rastaskerttukannasta pesii Luoteis-Euroopassa. 
Tutkimuksessa arvioitiin, että Middelgrundenissa ja Kattegatin keskiosassa asuu lähes 78 prosenttia 
Pohjanmeren populaatiosta marraskuun ja helmi-maaliskuun välisenä aikana, ja aluetta pidetään 
maailmanlaajuisesti tärkeänä (Skov, H., Durinc, J., Leopold, M.F. & Tasker, M.L. 1995). Talvella 
puolet (200 000 yksilöä) arviolta kerääntyy Skagerrakiin/Kattegatiin, jossa Middelgrunden on yksi 
tärkeimmistä talvehtimisalueista. Alue on näin ollen elintärkeä Pohjois-Euroopan rastaskerttu-, silakka- ja 
pikkulokki-, koljakki-, rastaskerttu- ja pyöriäispopulaatioiden suojelun kannalta. 
 
11.14 Pohjanmeren alueen pyöriäisten pääasiallinen alue 
 
OSPAR osoittaa, että talousvyöhyke ja ulkorannat ovat Pohjanmeren ja Kattegatin pyöriäisten ainoa pääalue. 
Aluetta käytetään ympäri vuoden kutuun ja ravinnonhankintaan poikimakauden aikana sekä talvehtimiseen. 
Tämä uhanalainen laji tarvitsee Euroopan komission mukaan eniten suojelua. Luonnonsuojeluyksikkö 
korostaa paalutuksen suurta meluvaikutusta. Vastasyntyneiden vasikoiden suhde emoonsa on herkin touko-
lokakuun aikana. Vasikka on tällöin täysin riippuvainen naaraan jatkuvasta imemisestä. Merkittävästi 
lisääntynyt vedenalainen melu vähentää naaraan ja poikasen välistä kommunikaatioetäisyyttä. Tämä lisää 
riskiä, että poikanen joutuu eroon emostaan. NVE torjuu väitteen, jonka mukaan poikimakausi on ajallisesti 
hajautettu. He väittävät myös, että vedenalainen melu saattaa lisätä keväällä ja alkukesästä emostaan juuri 
lähteneiden nuorten yksilöiden alttiutta joutua sivusaaliiksi. On myös olemassa suurempi riski, että melua 
voimistavat suojelualueita ympäröivien kahden laivaväylän kovaääniset äänet. 
 
On muistettava, että vedenalainen melu leviää vedessä seitsemän kertaa pidemmälle kuin ilmassa ja on 
mitattavissa yli 7 mailin etäisyydellä. On myös ajateltavissa, että melu aiheuttaa tiloissa voimakkaita 
häiritseviä kaikuja, kun ääniaallot kimpoavat rakennusten perustuksista. Vedenalaisen melun häiritseviä 
vaikutuksia voi esiintyä useiden laitteistojen välillä suhteellisen lyhyellä etäisyydellä (20 km). Kahden 
ympäröivän laivaväylän vaikutuksia ei ole otettu huomioon. 
 
11.15 Tärkeä petolintujen muuttoreitti Anholtin yli 
 
NVE ei myöskään yhdy yhtiön arvioon merkittävästä muuttoreitistä Grenåsta Anholtin kautta Morupiin 
Hallandissa. Tämä on ongelmallista, sillä petolintujen kuolleisuus on suuri, kun ne törmäävät 
tuulivoimaloihin. Riskit kasvavat pyyhkäisypinta-alan kasvaessa, jolloin roottorin lapojen kärjet voivat 
saavuttaa jopa 300 km/h nopeuden. Yhtiön teoreettista arviota puiston tuulivoimaloihin törmäävien 
lintujen kuolleiden määrästä pidetään erittäin epätarkkana. 
 
Erityisesti siksi, että törmäyksiä on vaikeampi havaita veden yllä kuin maalla. 
 
On myös otettava huomioon, että monet hanhet ja ankat lentävät suorassa muodostelmassa, jolloin riskit 
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kasvavat takimmaisten yksilöiden osalta, jotka eivät havaitse riskejä ajoissa, joskus yöllä. 
 
NVE ei hyväksy yrityksen väitettä, jonka mukaan Anholtin kautta kulkeva siirtymäreitti on vähemmän 
tärkeä kuin Djurslandin kautta kulkeva toinen reitti. Yhtiön perustelut ovat erittäin epäolennaisia, sillä ne 
eivät valota kuolleisuuden ja kärsimyksen kokonaismäärää kaikilla muuttoreiteillä. Edestakaisin Pohjois-
Suomen ja Etelä-Afrikan välillä, pitkin Euroopan jokilaaksoja ja rannikoita, Gibraltar Soundin 
kuolemanloukkujen yli. Kaikki ohikulkevat petolinnut, tuulihaukkaa lukuun ottamatta, ovat Skandinavian 
näkökulmasta punaisella listalla. Lintujen kuolleisuutta merellä ei voida tutkia samalla tavalla kuin 
maalla sijaitsevissa laitoksissa, joissa kuolleita lintuja voidaan etsiä maasta. 
Tällainen epäoptimaalinen päättely on harhaanjohtavaa. 
 

 
 
Muuttolintuja koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että Anholtin länsipuolella sijaitseva 
tuuliteollisuusalue on esteenä linnuille, jotka kääntyivät suurelta osin takaisin maalle, kun ne kohtasivat 
tuulivoimapuiston. Tämä vähentää törmäysriskiä, mutta tarkoittaa sitä, että uudet yritykset vaativat paljon 
energiaa, joka lintujen on koottava uudelleen uusia yrityksiä varten. On olemassa suurempi riski, että ne 
jäävät pidemmäksi aikaa jumiin Tanskan puolelle, mikä voi viivästyttää lisääntymisen alkamista ja 
vähentää lisääntymistä. Lisäksi Pohjanmeren ja Tanskan länsirannikon tuulivoimalat ovat jo haitanneet ja 
väsyttäneet lintuja. Ruotsin rannikolla esiintyvät väsymysesteet heikentävät lintujen energiaa ja kykyä 
tehdä loppumatka pohjoiseen. Sitä haittaavat myös monet maalla sijaitsevat tuuliesteet. 
 
Kahdessa ensimmäisessä Irlanninmerellä sijaitsevassa merialueella sijaitsevassa tuulivoimapaikassa 
merilintukanta puolittui kahdessa vuodessa.   Lentoreittiä käyttävät myös muut linnut ja lepakot. On hyvin 
tiedossa, että suuri määrä lintuja muuttaa Anholtin yli. Tutkimukset osoittavat myös, että merituulipuistot 
voivat houkutella kaikkia muuttolintulajeja (Skov et. al., 2016). Sepelkyyhkyjen, pääskyjen ja 
kalasääskien määrä on puolittunut lyhyessä ajassa. 
 
Myös muuttavat lepakot ovat kiinnostuneita merituulipuistoista, koska ne pitävät niitä levähdyspaikkoina 
ja joutuvat helposti uhreiksi (4 riskilajia). Tällöin ne kuolevat sekä törmäämällä roottorin lapoihin että 
myös silloin, kun niiden keuhkot rikkoutuvat roottorin lapojen kärkien voimakkaissa paineenvaihteluissa. 
Lepakoiden kokonaiskuolleisuus Euroopassa on arviolta noin 400 000. Pelkästään Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa noin 60 000. Naaraiden osuus on suuri, mikä nopeuttaa lajin sukupuuttoa, koska ne 
synnyttävät vain yhden poikasen. Kuolleisuus Ruotsin tuulipuistoissa on 6-7 yksilöä vuodessa. 
 
Kalastusteollisuus kärsii, ja tärkein elintarvikevarastomme on ehtynyt. Turskakanta on lähellä 
sukupuuttoa. Maailman luonnonsäätiö (WWF) julkaisee kuluttajille, vähittäiskauppiaille ja ravintoloille 
suunnattua kalaopasta eri kalalajien tilasta. Kattegatista, Skagerrakista ja Pohjanmereltä pyydetty silakka 
vaihtelee vihreästä keltaiseen luokkaan (varovaisuutta). Itämeren silakkaa ja silakkaa uhkaa sukupuutto 
liikakalastuksen ja muun ekosysteemejä tuhoavan ihmistoiminnan vuoksi. 
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Kalastusteollisuuden edustajat väittävät, että tärkeät kutualueet ovat kadonneet sen jälkeen, kun Saksa 
rakensi alueelle suuria tuulipuistoja. Ruotsin hallitus on nyt antanut luvan yhtä suurelle laitokselle 
Kriegers Flakissa ottamatta huomioon ekosysteemejä tuhoavia kokonaisvaikutuksia. 
Träslövslägein kalastajat näkevät toimeentulonsa tuhoutuvan, kun heidän kalastusvetensä tuhoutuvat. 
Ketä kiinnostaa? 
 
Kansalliset ympäristönlaatutavoitteet ovat murskautumassa. 
 
Ympäristötavoitteet "Hyvä rakennettu ympäristö", "Ilmastovaikutusten rajoittaminen", "Elävät metsät", 
"Kukoistavat kosteikot", "Upea vuoristoympäristö", "Tasapainoiset meret - elävä rannikko ja saaristo" 
sekä "Runsas eläimistö ja kasvisto" vaarantuvat ja jäävät saavuttamatta. Puhumattakaan yleisestä  usean 
sukupolven tavoitteesta.  
 
Valtion aggressiivisia suunnitelmia tuulivoiman kehittämiseksi voidaan pitää tarkoituksellisena tekona, 
joka toimii hyvän rakennetun ympäristön tavoitetta vastaan. 
 
11.16 Kansainväliset sitoumukset luonnonsuojelun parantamiseksi on asetettava etusijalle. 
 
Ruotsin on ensin täytettävä seuraavat vaatimukset: 
 

◦ ◦ Euroopan komission biologista monimuotoisuutta koskeva strategia 2030. Luonto on kriisissä. 
◦ ◦ YK:n tarkistettu biologista monimuotoisuutta koskeva maailmanlaajuinen yleissopimus 
◦ ◦ IPCC:n raportti 2022-02-28 Maailmanlaajuinen selviytymisongelma. Kunnostustarve on 30-50 

prosenttia. 
◦ ◦ selkeät kansalliset vaatimukset 
◦ ◦ SOU 2920:73 Metsätalouden tutkimus ja metsätalous 
◦ ◦ SOU 2021:51 Lajien suojelua koskeva tutkimus ja 
◦ ◦ EU:n suositus vesistöjen ja niiden valuma-alueiden suojelun varmistamiseksi. Kaiken kaikkiaan 

luonnonsuojelualueiden pinta-alaa on lisättävä 7 prosentista 20-30 prosenttiin maan pinta-alasta. On 
myös erittäin perusteltua, että näille alueille olisi luotava useiden kilometrien etäisyydelle 
tuulivoimaloista ulottuva ylimääräinen suojavyöhyke, jotta vältettäisiin tuhoisat vaikutukset, jotka 
ulottuvat kauas suojelualueille. 
 
EU:n biologisen monimuotoisuuden palauttamisstrategia, jossa kehotetaan varaamaan 20-30 prosenttia 
maa-alueista luonnonsuojeluun, kuten komission 20.11.19 päivätyssä kirjeessä parlamentille selvästi 
todetaan: 
 
Vankka merensuunnittelu voi myös johtaa haavoittuvien meriekosysteemien hyvään suojeluun 

meriympäristödirektiiviin 41 kirjattujen, ympäristön hyvän tilan saavuttamista koskevien velvoitteiden 

mukaisesti, erityisesti kun otetaan huomioon vuonna 2022 päivitettävät merten toimintaohjelmat. EU:n 

biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa kehotetaan laajentamaan EU:n 

suojelualueverkostoa ja huolehtimaan sen tehokkaasta hallinnoinnista. Tavoitteena on lisätä 

suojelualueiden kokonaispinta-ala 11 prosentista 30 prosenttiin ja  erityisesti suojella kolmasosaa siitä 

(lähtötilanne 1 % ). 
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11.18 Ihmisoikeussopimus.  
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäinen vaatimus on syrjinnän kieltäminen ja kaikkien 
Euroopan kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Jotain on oltava pielessä, kun Saksan Baijerin osavaltio 
on perustanut 10*H:n eli 2-3 kilometrin turvavyöhykkeen, kun taas Ruotsin entinen S+MP-hallitus on 
määrännyt lääninhallitukset eristämään loputkin terveysriskien läheisyydessä olevat alueet 800 metrin 
päähän asunnoista. Huolimatta siitä, että amplitudimoduloitu ääni on kuultavissa sisätiloissa 3,5 
kilometrin etäisyydellä. 
 

Asianajaja Hans Kindstrand osoittaa, että Ruotsissa on vahva suoja yksilön omistusoikeuksille, mutta 
sitä ei panna täytäntöön: 
 
Ruotsin perustuslaki, 2 luku, 15 § Omaisuuden suojelu ja jokamiehenoikeus 
 
Omaisuus on turvattu siten, että ketään ei saa pakottaa luovuttamaan omaisuuttaan yleisölle tai yksityiselle 

henkilölle pakkolunastuksella tai muulla vastaavalla tavalla tai sallimaan, että yleisö rajoittaa maan tai 

rakennusten käyttöä, paitsi jos se on kiireellisesti yleisen edun mukaista. Jokaiselle, joka joutuu luopumaan 

omaisuudestaan pakkolunastuksen tai muun sellaisen luovutuksen vuoksi, on taattava täysi korvaus 

kärsimästään menetyksestä. Korvausta on maksettava myös henkilölle, jonka osalta viranomaiset rajoittavat 

maan tai rakennusten käyttöä siten, että se olennaisesti haittaa maan nykyistä käyttöä kyseisessä kiinteistön 

osassa tai aiheuttaa vahinkoa, joka on merkittävä kyseisen kiinteistön osan arvoon nähden. Korvaus 

määritetään laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Jos maan tai rakennusten käyttöä kuitenkin rajoitetaan 

terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- tai turvallisuussyistä, sovelletaan korvausoikeutta koskevia lakisääteisiä 

säännöksiä. Jokaisella on oltava mahdollisuus päästä luontoon yleisön käyttöoikeuden mukaisesti, riippumatta 

edellä mainituista säännöksistä. 

 
• Ruotsin perustuslain 11 luvun 14 pykälä 

 
Jos tuomioistuin toteaa, että asetus on ristiriidassa perustuslain tai muun ylemmän perustuslain 

säännöksen kanssa, asetusta ei saa soveltaa. Sama pätee, jos lakisääteistä määräystä on rikottu joltakin 

olennaiselta osin sen antamishetkellä. Kun lakia tarkistetaan ensimmäisen kohdan mukaisesti, on 

erityisesti otettava huomioon, että parlamentti on kansan ensisijainen edustaja ja että perustuslaki on 

ensisijainen lakiin nähden. 

 

Eurooppalainen yleissopimus Ensimmäinen lisäpöytäkirja - Omaisuuden suoja 1 artikla 
 

Jokaisella luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus omistusoikeuksiensa turvaamiseen. 

Keneltäkään ei saa riistää omaisuutta muutoin kuin yleisen edun vuoksi ja laissa ja kansainvälisen oikeuden 

yleisissä periaatteissa säädetyin edellytyksin. 

 
Eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artikla 
 
Jokaisella on kansalaisoikeuksiaan ja -velvollisuuksiaan sekä häntä vastaan nostettuja rikossyytteitä 

määritettäessä oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa lailla perustetussa 

riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Tuomio annetaan julkisesti, mutta lehdistö ja yleisö 

voidaan sulkea pois istunnosta tai sen osasta, jos se on tarpeen julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai 

kansallisen turvallisuuden vuoksi demokraattisessa yhteiskunnassa tai jos alaikäisten etu tai asianosaisten 
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yksityisyyden suoja sitä edellyttää tai, jos tuomioistuin katsoo sen ehdottoman tarpeelliseksi, erityisissä 

olosuhteissa, joissa julkisuus vahingoittaisi oikeuden etua.    

 

Kommentti: asianomistajalla ei ole mahdollisuutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa 
ajassa. 
 
Eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artikla 
 
Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa määrättyjä oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava tehokkaat 

oikeussuojakeinot kansallisessa viranomaisessa, vaikka loukkaukseen olisi syyllistynyt julkista valtaa käyttävä 

henkilö. 

 
Kommentti: asianomistajalla ei ole lainkaan mahdollisuutta käyttää oikeussuojakeinoja. 
 
EU:n perusoikeuskirjan 17 artikla 
 
"Jokaisella on oikeus omistaa, käyttää, luovuttaa ja testamentata laillisesti hankittua omaisuutta. Ketään 

ei saa riistää omaisuudestaan muutoin kuin yhteiskunnan edun vuoksi, laissa säädetyissä tapauksissa ja 

laissa säädetyin edellytyksin sekä asianmukaista korvausta vastaan." 

 
Huomautus: Asianomistajalla ei ole mahdollisuutta saada korvausta laillisesti. 
 
EU:n perusoikeuskirjan 47 artikla - Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
 
Jokaisella henkilöllä, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oikeus tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Jokaisella on oikeus 

oikeudenmukaiseen ja julkiseen kuulemiseen kohtuullisessa ajassa lailla perustetussa riippumattomassa ja 

puolueettomassa tuomioistuimessa. Jokaisella on oikeus oikeudelliseen neuvontaan, puolustukseen ja edustukseen. 

Oikeusapua on myönnettävä henkilöille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos oikeusapu on tarpeen, jotta he voivat 

saada tehokkaan oikeussuojakeinon tuomioistuimessa.. 

 
Valtio tai kunta on korvausvastuussa vahingonkorvauslain 2 luvun 3 §:n nojalla. 
 
Asianajaja Kindstrand toteaa, että laajamittaisen tuulivoiman nykyinen ympäristöarviointi ei tarjoa 
kansalaisille näiden perusoikeuksien mukaista omaisuudensuojaa. 
 
Vaikka omaisuutta ei fyysisesti siirrettäisikään omistajalta tuulipuiston ylläpitäjälle, nykyinen menettely 
tarkoittaa, että omaisuuden arvo siirretään väkisin yhdeltä osapuolelta toiselle ilman minkäänlaista 
korvausta uhrille ja ilman, että uhrilla olisi mahdollisuutta suojella kansalaisoikeuksiaan 
oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä kohtuullisessa ajassa. 
 
- Uhrin kansalaisoikeuksia on loukattu, koska hänen kiinteistönsä arvo on alentunut naapurikiinteistön 
maankäytön muutoksen vuoksi; 
 
- Menettelyyn kuuluu suurten taloudellisten arvojen pakkosiirto yksittäisiltä pientalojen omistajilta 
tuulivoimarakentajalle; 
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- Asianomaisella ei ole oikeussuojakeinoja; 
 
- Asianomainen ei voi nostaa kannetta puolueettomassa tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa; 
 
- Valtio on vastuussa tästä rikkomisesta sallimalla tuulivoimarakentajan 
- julkistamaan vakavasti otettavat suunnitelmat maankäytön muuttamiseksi metsätaloudesta 
teollisuudeksi kutsumalla asianomaiset ihmiset kuulemiseen lähistöllä sijaitsevasta laajamittaisesta 
tuulivoimahankkeesta; 
 
- ilman, että laissa tai asetuksessa on annettu selkeitä säännöksiä, joissa edellytetään, että rakennuttajan 
on yksilöitävä, kuvattava ja arvioitava hankkeen vaikutus kyseisten kiinteistöjen arvoon; 
 
- ilmoitetaan, miten ja millä summilla rakennuttaja korvaa mahdollisen arvonalennuksen. 
 
Valtio tai kunta on vahingonkorvausvelvollinen vahingonkorvauslain 3 luvun 4 §:n nojalla. 
 
Valtion tai kunnan on korvattava henkilövahinko, omaisuusvahinko, puhdas omaisuusvahinko ja 2 luvun 

3 §:ssä tarkoitetusta loukkauksesta aiheutunut vahinko, jos vahinko on aiheutunut siitä, että valtio tai 

kunta on loukannut vahingon kärsineelle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 

Euroopan yleissopimuksessa määrättyjä oikeuksia, sekä muu henkinen kärsimys, joka aiheutuu vahingon 

kärsineelle tällaisesta oikeuksien loukkauksesta. Ensimmäisen alakohdan mukainen korvaus myönnetään 

vain siinä määrin kuin se on tarpeen rikkomuksen korjaamiseksi. 

 
Lisäksi on olemassa ennakkotapaus, Sporrong Lönnroth v. Ruotsi, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 
23.9.1982, Balance of Interests in peaceful enjoyment claim (täysistunto), jossa selvitetään, mikä on 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen valtion vastuu omistusoikeuden loukkaamisesta. 
 
 Valtion ja kuntien laiminlyönti merkitsee myös YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan selvää 
rikkomista. "Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kussakin tapauksessa yksilöitävä, kuvattava ja 

arvioitava asianmukaisella tavalla hankkeen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset.... d) 

aineelliseen omaisuuteen, ....". 

 
Näin ollen vahingonkorvausvaatimukset valtiota ja/tai asennuksen hyväksyvää kuntaa vastaan ovat 
mahdollinen keino asianomaisille kiinteistönomistajille. Se on kuitenkin kallista ja aikaa vievää. Se 
tarkoittaa myös sitä, että veronmaksajien rahoja pumpataan edelleen jo ennestään voimakkaasti tuettuun 
ja säänneltyyn tuulivoimateollisuuteen. 
 
Asianajaja Kindstrandin raportti osoittaa, että Ruotsin ympäristöarviointiprosessi on vastoin Ruotsin 
perustuslakia (omaisuuden suojelu ja oikeudellinen valvonta), Euroopan yleissopimusta, EU:n 
perusoikeuskirjaa, EU:n ihmisoikeussopimusta ja EU:n YVA-direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, 
joita nykyaikaisen oikeusvaltion on edellytettävä. 
 
Asia on otettava esille hallitustasolla Århusin yleissopimuksen 7 artiklan täytäntöönpanoa koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä: 
1. käyttöön otetun tuuliteollisuusalueen vaikutuspiiriin kuuluvien ennallistaminen. 
2. Suunnitteilla olevia laitoksia koskevan sääntelykehyksen oikeusvarmuus ja tulevaa 
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tuulivoimarakentamista koskevat säännökset. 
 
11.19 Vaihtoehtoiset fossiilivapaat energialähteet 
 
Edellisen hallituksen epätoivoiset energiasuunnitelmat eivät täyttäneet EU:n komission Kioton 
pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevia vaatimuksia, ympäristölain 2 luvun 3 §:ää parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan arvioinnin osalta tai ilmastolain 2§:n 4 momenttia. 
 
Tieteellinen näyttö osoittaa, että tuulivoima ei ole ilmastoystävällistä eikä kestävää. 
 
 
Tuulivoimaloiden käytön aikaisia vaikutuksia luontoon ei ole arvioitu. Ne lisäävät lämpötilaa, lisäävät 
päästöjä ja vähentävät hiilidioksidin talteenottoa 5-10 kertaa virallisesti ilmoitettuja arvoja enemmän. 
 
Tuulivoima on kaikkein tehottomin energiamuoto, jolla on tuhoisat yhteiskunnalliset vaikutukset pitkien 
etäisyyksien päähän ja pitkällä aikavälillä. Uhkat ovat niin vakavia, että kaikkia energiapoliittisia toimia 
on arvioitava uudelleen, myös tuulivoimaa, geotekniikkaa, vetyä, aurinkoenergiaa ja kevyitä 
polttoainetehokkaita reaktoreita, ja kansalaiset on otettava mukaan ÅK7:ssä esitetyllä tavalla. 
 

◦ ◦ geoterminen energia. Poraus- ja plasmatekniikalla voidaan päästä 20 kilometrin syvyyteen 500 0C:n 
lämpötiloissa. 

◦ Norja arvioi maalämpöpotentiaalin olevan 23 Twh vuodessa. "Matalalla roikkuvat hedelmät". Kattegatin 
ja Skånen läpi kulkevan Tornqvistin halkeamavyöhykkeen lämpötila on 80-110 °C 3 km:n syvyydessä. 

◦ ◦ Aurinkolämpöenergia. Peilitekniikka. Afrikassa on kapasiteettia koko EU:lle. Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on sopimus Marokon kanssa. 

◦ ◦ Aurinkokennot katoilla. Aurinkopuistot jo heikentyneillä alueilla, demokraattinen päätös niiden 
lisäämisestä kunnan yleissuunnitelmaan, ensisijaisesti kunnallinen yhtiö paikallista kulutusta varten. 

◦ ◦ SMR-reaktorit. Parhaillaan käynnissä kymmenkunta maailmanlaajuista hanketta, joista kaksi 
ruotsalaista. Kanada, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta suunnittelevat laajamittaista vedyntuotantoa. 
Hybrit-terästehtaiden olisi ratkaistava omat tarpeensa. Jäähdytysjärjestelmien liittäminen suurten 
kaupunkien kaukolämpöjärjestelmiin voi lisätä tehokkuutta ja riippumattomuutta oman sähkön saannista. 
Ydinjätteen varastointipaikoille sijoittaminen voi tarjota energiaa tuhansiksi vuosiksi. 

◦  
EU:n parlamentin mietintö Tiellä kohti EU:n ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tuuli-, 
aurinko- ja ydinenergian alueelliset vaatimukset ja niiden kustannukset. Johtopäätös on selvä (s. 
286):  Huomasimme, että ydinvoimaratkaisu ei ole ainoastaan yhtä ilmastotehokas kuin uusiutuviin 

energialähteisiin perustuva ratkaisu, vaan se on myös paljon vähemmän tilaa vievä, huomattavasti 

halvempi ja sillä on vähemmän sivuvaikutuksia.  

https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf 
 
Yhdysvaltalainen Nuscale ja kanadalainen Prodigy ovat esitelleet konsepteja sekä siirrettävistä että 
kelluvista SMR-reaktoreista. Ratkaisut ovat skaalautuvia jopa 12:een 12 reaktorimoduuliin, joiden 
maksimikapasiteetti on 924 MW. Yksi eduista on, että ne voidaan valmistaa suoraan rakennuspaikalla ja 
ne ovat valmiita käynnistymään heti tuotantopaikalle saavuttuaan. 
https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-den-nya-sortens-minireaktor-flytandes-pa-vattnet-7040070 
 
◦ kaukolämpö. EU:n raportti osoittaa, että Euroopassa saatavilla olevalla hukkalämmöllä voidaan 

https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf
https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-den-nya-sortens-minireaktor-flytandes-pa-vattnet-7040070
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lämmittää kaikki EU:n rakennukset. 
◦ Teollisuuden jätelämpö voi kattaa neljänneksen EU:n lämmöntarpeesta. 
◦ biokaasu. Skåne, Halland ja Västra Götaland voivat tuottaa 9 500 GWh maatiloilla. 80 prosenttia 
kysynnästä. Metsäbiomassa on ylijäämäinen vähennysvelvoitteen muutoksen jälkeen. 
◦ Yhteistuotanto. Voidaan vapauttaa eri verotusmallilla. 
◦ kulman takana, ja fuusiovoima voitaisiin toteuttaa noin 20 vuoden kuluttua. 
◦ energiatehokkuus. Energiatehokkuusyritykset (11 huipputeknologiayritystä) ilmoittavat, että 
säästöpotentiaali on edelleen 50 TWh. 
◦ energianeutraalit rakennukset, elämäntapamuutokset ja älykkäät verkot. 
◦ akkuteknologia varastointia varten 
◦ kosteikkojen ennallistaminen. 
 
Useat vaihtoehdot mahdollistavat paikalliset hankkeet ja tarjoavat paikallisia työpaikkoja. 
 
11.20 Epätasapainoinen energiapolitiikka.  
 
Norrlandiin suunnitellusta laajennuksesta (>67 TWh), jossa tuotetaan vetyä kahta hybriditerästehdasta, 
tietotekniikkapalvelimia ja akkutehdasta varten, ei ole tehty seuraustenarviointia. Asiantuntijat ovat 
arvioineet, että tämän kysynnän tyydyttämiseksi tarvitaan 6 000 tuulivoimalaa. Hyödynnettävän maa- tai 
merialueen pinta-ala on noin 4 000 neliökilometriä (3xÖlannin saaren pinta-ala). 325 metriä korkeat 
turbiinit näkyvät kirkkaalla säällä jopa 50 kilometrin päähän, ja ne pilaavat maiseman paljon laajemmilla 
alueilla. Onko uhrattava Pohjanlahti vai saamelaisvuoret? Jos kyseessä on Pohjanlahti, joka on 
suurimman osan vuodesta jään peitossa, jään sulamisen aiheuttamat valtavat voimat aiheuttavat vakavia 
huolto-ongelmia ja riskejä. Ei ole vastauksia siihen, miten Etelä- ja Keski-Ruotsissa kompensoidaan 
pohjoisen sähkökatkot. Jatkuvat investoinnit sähköverkkoihin ja energiavarastoihin näyttävät olevan 
historiallista pääoman tuhlausta. Yhtälö voidaan ratkaista, jos hybriditerästehtaiden edellytetään tuottavan 
oman sähkönsä vedyn tuotantoa varten paikallisilla SMR-reaktoreilla. Tämä edellyttää lainsäädännön 
muuttamista siten, että ydinvoiman sijoituspaikkoja voidaan valita vapaammin. Näin vältettäisiin 
kiinteistöjen arvojen, luonnonarvojen, kansanterveyden jne. menetykset. 
 
Näin ollen katsomme, että tieteellinen näyttö, tuulivoiman tuhoisien vaikutusten riskianalyysin puuttuminen ja 
kansainvälisten luonnonsuojelusitoumusten välttämätön asettaminen etusijalle ovat niin pakottavia, että 
ympäristölupahakemus on hylättävä molempien osalta. 

• - Hanke OX2, Galatea-Galene ja, 
• - Hanke Vattenfall AB, Stora Middelgrund-Kattegatt South -hanke. 
• - ja että hallituksen toimeksianto valmistella Ruotsin talousvyöhykelain mukainen lupahakemus: 

Galatea-Galene, OX2, lopetetaan. 
 
Olemme myös sitä mieltä, että nykyiset merituulivoimaa koskevat suunnitelmat on peruutettava, jotta voidaan 
noudattaa YK:n ja EU:n komission vaatimuksia, jotka koskevat Kioton pöytäkirjan asianmukaista 
täytäntöönpanoa, osallistamalla yleisö kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECP) hyväksymiseen. 
 
On tarpeeksi paha asia, että muiden maiden suunnitelmat vaikuttavat meihin. 
 
- Tässä vaiheessa Ruotsilla on ilmaston kannalta hyvät syyt ja velvollisuus pysäyttää merellä ja maalla 
käytettävän tuulivoiman lisääminen ja tehdä täydellinen riskianalyysi kaikista kansanterveyteen, lasten 
elinympäristöön, hyvinvointijärjestelmiin, ilmastoon, ekosysteemeihin, biologiseen monimuotoisuuteen 
ja tärkeimpiin elinkeinoihin metsätaloudessa ja maataloudessa, poronhoidossa, kalastuksessa ja 
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matkailussa kohdistuvista tuhoisista vaikutuksista. 
 
- Parlamentilla ja hallituksella on velvollisuus käydä keskustelua ja valiokunnilla on velvollisuus tutkia 
geopoliittisia, turvallisuuspoliittisia, poliittisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja kansantaloudellisia seurauksia 
ja tehdä tarvittavat harkinnat. Optimaalisen energialähteiden yhdistelmän saavuttamiseksi. 
 
Ajan suhteen voidaan hyväksyä jopa 10 vuoden aikaväli, sillä teknologian kehitys on avannut uusia 
mahdollisuuksia terveellisiin, kestäviin, ilmastoystävällisiin ja paikallisiin vaihtoehtoihin. 
Kullakin valtiolla ja sen kansalaisilla on oltava Århusin yleissopimuksen mukaisesti oikeus päättää itse, 
mitkä energiamuodot ja -reitit parhaiten edistävät kestävän, ilmastoystävällisen ja fossiilivapaan 
tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista. 
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